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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES 
par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK par dažiem patēriņa 
preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvu 2001/29/EK 
par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā5,

A. tā kā digitālais vienotais tirgus ir svarīgs faktors, lai īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, jo tas sniedz ievērojamu atbalstu Vienotā tirgus akta mērķu sasniegšanai un 
palīdz reaģēt uz ekonomikas un finanšu krīzi, kas skārusi ES;

B. tā kā visas ES nodrošināšana ar platjoslas tīklu, vispārēja un vienlīdzīga piekļuve interneta 
pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem un tīkla neitralitātes garantijas ir svarīgs 
priekšnoteikums Eiropas mākoņdatošanas sistēmas attīstībai;

C. tā kā viens no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķiem ir uzlabot 
platjoslas izvēršanu Eiropā; 

D. tā kā mākoņdatošanas tehnoloģija sniedz iespējas ietaupīt līdzekļus, radīt darbvietas un 
pavērt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, uzlabot elastīgumu (datu uzglabāšanas 
kapacitātes pielāgošana vajadzībām), palielināt mobilitāti (gan darbiniekiem, gan 
uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem), uzlabot konkurētspēju. izmantojot potenciālos 
apjomradītos ietaupījumus un jauno pakalpojumu inovāciju potenciālu, no kā ar laiku būs 
iespējams gūt ekonomiskas priekšrocības, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU);

E. tā kā mākoņdatošanai būtu jāveicina MVU integrācija, jo samazināsies šķēršļi iekļūšanai 

                                               
1 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
2 OV L 171, 07.07.1999., 12. lpp.
3 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
4 OV L 178, 17.07.2000., 1. lpp.
5 OV L 167, 22.06.2001., 10. lpp.
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tirgū (piemēram, samazināsies IT infrastruktūras izmaksas);

F. tā kā Eiropas mākoņdatošanas sistēmai ir būtiski svarīgi, lai tiktu nodrošināti Eiropas 
tiesiskie standarti attiecībā uz datu aizsardzību;

G. tā kā mākoņdatošanas attīstībai vajadzētu palīdzēt attīstīt radošumu, no kā labumu gūtu 
gan tiesību turētāji, gan darbu izmantotāji; tā kā turklāt šajā procesā ir jāizvairās no 
konkurences kropļojumiem vienotajā tirgū un ir jāpalielina patērētāju un uzņēmēju 
uzticēšanās mākoņdatošanai, 

1. apzinās mākoņdatošanas lielo ekonomisko, sociālo un kultūras potenciālu un atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu sagatavot visaptverošu mākoņdatošanas stratēģiju un tādējādi 
pievērsties ar to saistītajiem juridiskajiem aspektiem;

2. uzsver ļoti plašās iespējas, kas paveras tad, ja piekļūt datiem var no jebkuras internetam 
pieslēgtas ierīces;

3. uzsver, ka būtu pilnībā jāatzīst un jāatbalsta mākoņdatošanas ilgtermiņa stratēģiskā loma, 
jo tā ir iespēja atjaunot Eiropas ekonomikas izaugsmi (piemēram, pētniecības un attīstības 
joma, mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošana rūpniecībā);

4. tomēr norāda uz problēmām, kas saistītas ar mākoņdatošanas izmantošanu, un 
nepieciešamību palīdzēt uzņēmumiem noteikt, izvēlēties un ieviest praksē 
mākoņdatošanas risinājumus, kas pielāgoti to vajadzībām, kā arī atbalstīt to, lai arvien 
plašāka kļūtu piekļuve ātrgaitas platjoslas internetam;

5. uzsver — gadījumā, ja datu uzglabāšana ir ārpakalpojums, lietotāju uzticēšanos 
mākoņdatošanai var negatīvi ietekmēt gan bažas, kas saistītas ar lietotāja kontroles 
zaudēšanu pār saviem datiem, gan atkarība no šādu pakalpojumu sniedzējiem; tādēļ uzstāj, 
ka ir jānodrošina rūpīga datu aizsardzība, lai radītu un uzturētu gan publisko, gan privāto 
lietotāju uzticību mākoņdatošanai; 

6. īpaši uzsver nepieciešamību nodrošināt sensitīvu datu, piemēram, ar veselību saistītu datu 
pienācīgu aizsardzību;

7. uzskata, ka sarežģīts uzdevums būs nodrošināt datu pārnesamību, integritāti, 
konfidencialitāti, pieejamību un atgriezeniskumu, kā arī pakalpojumu, platformu un 
infrastruktūras elementu sadarbspēju, bet visi šie aspekti ir būtiski svarīgi inovācijas un 
konkurētspējas stimulēšanai; aicina Komisiju nodrošināt, ka mākoņdatošanas 
pakalpojumu sniedzēji nepiesaista lietotājus vienīgi saviem pakalpojumiem un ka lietotāji 
saglabā pilnīgu kontroli pār saviem datiem un pēc pieprasījuma bez liekas kavēšanās, bez 
maksas un bez datu zaudēšanas var pārslēgties uz citu pakalpojumu sniedzēju; uzskata, ka 
šo problēmu risināšanai ir būtiski svarīgi panākt, ka patērētāji, uzņēmēji un publiskā 
sektora iestādes uzticas uz mākoņdatošanu balstītajiem pakalpojumiem, un ir jāatraisa 
šādu pakalpojumu potenciāls;

8. norāda, ka Eiropai ir jāizmanto priekšrocības, ko nodrošina šīs tehnoloģijas atrašanās vēl 
samērā agrīnā attīstības stadijā, un jāstrādā pie tās turpmākas attīstīšanas, lai gūtu labumu 
no apjomradītiem ietaupījumiem, ko tā varētu nodrošināt, un tādējādi atdzīvinātu savu 
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ekonomiku, jo īpaši IKT nozarē;

9. uzsver mākoņdatošanas nozīmi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri atrodas jo īpaši 
valstīs, kuras saskaras ar ekonomiskām grūtībām vai nomaļos un attālākos rajonos, jo tā ir 
līdzeklis cīņā pret to izolētību un var padarīt tos konkurētspējīgākus, kā arī 
mākoņdatošanas nozīmi publiskām iestādēm, ļaujot tām padarīt savus pakalpojumus 
efektīvākus un elastīgākus un samazināt izmaksas un birokrātiju;

10. pauž nožēlu, ka atšķirīgais tiesiskais regulējums mākoņdatošanas jomā izraisa digitālā 
vienotā tirgus sadrumstalotību un rada lielas darījumu izmaksas mākoņdatošanas 
pakalpojumu sniedzējiem un izmantotājiem;

11. attiecīgi aicina Komisiju ierosināt leģislatīvus pasākumus, kuri attiektos uz pārredzamības 
prasībām un ar kuriem netiktu pieļauta ļaunprātīga un negodīga prakse; turklāt aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka mākoņdatošanas pakalpojumiem konsekventi un 
visā ES vienādi tiek piemērots patērētāju aizsardzības acquis;

12. atzinīgi vērtē Komisijas veiktos pasākumus, lai ES līmenī izveidotu līgumsaistību 
standartnosacījumus, ņemot vērā dalībvalstu ieteikumus un labāko praksi un to, ka augsts 
pakalpojumu drošības līmenis un juridiskā noteiktība mākoņu lietotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem ir svarīgi aspekti turpmākai mākoņdatošanas pakalpojumu attīstības 
veicināšanai; tomēr uzskata, ka ar šiem pasākumiem nevajadzētu atturēt tirgu no 
mākoņdatošanas pakalpojumu izstrādes, reaģējot uz patērētāju, uzņēmēju vai valdību 
vajadzībām;

13. pauž nožēlu par dalībvalstu ierosinājumu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā samazināt 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu par EUR 8,2 miljardiem;

14. aicina Komisiju nodrošināt tehnoloģiski neitrālu pieeju, kuras pamatā būtu atvērti un 
sadarbspējīgi standarti, lai palielinātu konkurenci un paplašinātu patērētāju izvēles 
iespējas;

15. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izveidot ES mēroga sertifikācijas sistēmu, kas sniegtu 
stimulu mākoņdatošanas pakalpojumu izstrādātājiem un sniedzējiem ieguldīt līdzekļus 
labākā privātuma aizsardzībā; 

16. uzsver, ka lietotāji ne vienmēr ir informēti par to, ka viņu izmantotie pakalpojumi balstās 
uz mākoņdatošanu; tādēļ uzsver nepieciešamību labāk informēt lietotājus par viņu datu 
apstrādi, jo īpaši par to, kurš, kā un kurā vietā apstrādā viņu datus;

17. uzsver, ka publiskajam sektoram ir būtiski svarīga loma mākoņdatošanas attīstībā; atzinīgi 
vērtē Eiropas Mākoņdatošanas partnerības izveidi un tās valdes secinājumus pēc pirmās 
sanāksmes; uzsver nepieciešamību sīki izstrādāt ES līmeņa un valstu ieteikumus un 
apzināt labāko praksi par publiskā sektora IT darbību pārcelšanu uz mākoni, vienlaikus 
nodrošinot augsta līmeņa informētību par drošības jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz 
personas datiem; 

18. aicina Komisiju pieņemt standarta līguma noteikumus vai uzņēmumiem saistošus 
noteikumus, lai panāktu, ka mākoņa lietotāju no Eiropas Savienības personas datu jebkāda 
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veida nodošana trešām valstīm tiek pakļauta stingriem drošības pasākumiem un 
nosacījumiem saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību;

19. aicina Komisiju izpētīt nepieciešamību pārskatīt ES un ASV nolīgumu par drošības 
principiem attiecībā uz datu aizsardzību, lai to pielāgotu tehnoloģiju attīstībai, jo īpaši 
attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar mākoņdatošanu;

20. uzsver, ka mākoņdatošana rada problēmas attiecībā uz piemērojamo tiesību aktu 
noteikšanu un to, kā noteikt visu ieinteresēto pušu pienākumus saistībā ar ES datu 
aizsardzības tiesību aktu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz ES lietotāju datiem, ko 
uzglabā, izmantojot trešās valstīs reģistrētu uzņēmumu nodrošinātu mākoņdatošanas 
tehnoloģiju; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka jebkāda ES iedzīvotāju 
personas datu nodošana trešā valstī reģistrētam mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējam 
un tā veikta šo datu apstrāde notiek saskaņā ar ES tiesību aktiem par datu aizsardzību; 
turklāt aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka ES bāzētie mākoņa lietotāji tiek 
informēti gadījumos, ja mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji lietotāju datus paziņo 
trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm; jo īpaši uzsver bažas par to, kā turpmāk 
tirdzniecības nolīgumos tiks iekļauti interneta pakalpojumu sniedzēju pienākumi, tostarp 
attiecībā uz datu aizsardzību;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai vienkāršāka kļūtu likumīga pārrobežu 
piekļuve saturam un pakalpojumiem no mākoņa, un apsvērt iespēju izveidot elastīgākas 
licencēšanas sistēmas; ierosina Komisijai šobrīd notiekošajā autortiesību noteikumu 
pārskatīšanas procesā pieņemt konkrētus priekšlikumus, ar kuriem tiktu nodrošināts, ka 
turpmāk piemērotais režīms būs tāds, kas sekmē mākoņdatošanas pakalpojumu un 
inovācijas izmantošanu un izplatīšanu; 

22. aicina Komisiju panākt, ka visi komerclīgumi starp telekomunikāciju operatoriem un 
mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem pilnībā atbilst ES konkurences tiesību aktiem 
un nodrošina patērētāju pilnīgu piekļuvi jebkuram mākoņdatošanas pakalpojumam ar 
jebkura telekomunikāciju operatora nodrošinātu interneta savienojumu;

23. vērš Komisijas uzmanību uz to, cik ļoti stratēģiska nozīme ir datu centru atrašanās vietai, 
un uz iespējamo ietekmi, kādu var radīt šo centru atrašanās ārpus ES teritorijas, jo īpaši 
saistībā ar sensitīvu datu vai publiskā sektora iestāžu datu uzglabāšanu;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt mākoņdatošanu par prioritāti pētniecības un 
attīstības programmās un veicināt to gan publiskajā pārvaldē kā inovatīvu e-pārvaldes 
risinājumu iedzīvotāju interesēs, gan privātajā sektorā kā novatorisku instrumentu 
uzņēmējdarbības attīstīšanai; 

25. aicina Komisiju regulāri apspriesties ar patērētāju organizācijām un nozaru pārstāvjiem un 
pienācīgi ņemt vērā to apsvērumus, jo īpaši attiecībā uz standarta noteikumu izstrādi 
līgumos par mākoņdatošanas pakalpojumiem, un regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par 
ekspertu grupu diskusijām un secinājumiem;

26. mudina Komisiju un dalībvalstis informēt par mākoņdatošanas ekonomisko potenciālu, jo 
īpaši MVU;
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27. aicina Komisiju ierosināt pasākumus autortiesību nodevu ieviešanai, ar kurām tiktu 
veicināta inovācija un sekmēts radošums, kā rezultātā labumu gūtu kā tiesību turētāji, tā 
darbu izmantotāji, kā arī nodrošināts, ka digitālais saturs, par kuru ir jāslēdz licencēšanas 
līgums starp pakalpojumu sniedzēju un tiesību turētāju un kuru likumīgi iegādājas 
privātpersonas vai uzņēmumi (pienācīgi ņemot vērā ierobežojumus komercizmantošanai) 
vairs netiek aplikts ar nodevām, kad pakalpojumu sniedzējs šo saturu augšupielādē 
mākonī vai uzglabā mākonī, ja atlīdzība tiesību turētājam jau ir samaksāta;

28. norāda uz tehnoloģisko īpatnību, ka gadījumā, ja mākonī esošu datu apstrāde tiek veikta 
konkrētā valstī, šīs valsts iestādēm, tostarp drošības dienestiem, ir piekļuve datiem; 
norāda, ka tam ir ietekme no rūpnieciskās spiegošanas viedokļa; aicina Komisiju ņemt to 
vērā, sagatavojot priekšlikumus un ieteikumus par mākoņdatošanu;

29. aicina Komisiju tās ekspertu grupu diskusijās panākt, ka mākoņdatošanas pakalpojumu 
sniedzēju līgumos tiek obligāti iekļautas noteiktas svarīgākās klauzulas, kas garantē 
pakalpojumu kvalitāti, piemēram, pienākumu nepieciešamības gadījumā atjaunināt 
programmatūru un aparatūru, noteikt rīcību datu zuduma gadījumā, laiku, kas būtu 
nepieciešams problēmas atrisināšanai, vai to, cik ātri mākoņdatošanas pakalpojumu 
sniedzējs var izņemt materiālus, kas pārkāpj noteikumus, ja mākoņa klients to pieprasa; 

30. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt īpašus pasākumus attiecībā uz mākoņdatošanas 
izmantošanu un veicināšanu saistībā ar atvērtu pieeju un atvērtiem izglītības resursiem;

31. aicina Komisiju izpētīt un noteikt labāko praksi atsevišķās dalībvalstīs attiecībā uz 
publisko izdevumu iespējamo ietaupījumu, ja publiskajā sektorā tiktu izmantota 
mākoņdatošana, jo īpaši izveidojot jaunus iepirkuma modeļus. 
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