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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje

(2013/2063(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą „Nuotolinės kompiuterijos 
galimybių naudojimas Europoje“ (COM(2012) 0529) ir pridėtą darbinį dokumentą,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ (COM(2010) 0245),

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės 
„2015.eu“,1

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa,

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (COM(2012) 0011),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 19 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė 
(COM(2011) 0665),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Teisės 
reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

A. kadangi įvairios nuotolinės kompiuterijos paslaugos, dabar dažnai vadinamos „debesijos 
kompiuterija“, nėra naujos;

B. vis dėlto kadangi pastaraisiais metais debesijos kompiuterija sulaukė dėmesio dėl sukurtų 
naujų ir novatoriškų didelio masto verslo modelių, didelio debesijos kompiuterijos 
paslaugų pardavėjų spaudimo, didesnių kompiuterijos galimybių, mažesnių kainų ir 
didelės spartos ryšių, taip pat dėl galimos ekonominės naudos ir didesnio veiksmingumo, 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0133.
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kurie siūlomi įvairiems debesijos kompiuterijos paslaugų naudotojams;

C. kadangi debesijos kompiuterijos paslaugų pardavėjų gaunamą naudą sudaro, pvz., 
paslaugų mokesčiai, papildomų kompiuterijos išteklių apmokestinimas ir galimybė suburti 
klientų ratą ir pakartotinis naudotojų informacijos, pvz., reklamų, panaudojimas;

D. kadangi debesijos kompiuterijos paslaugų naudotojų gaunamą naudą sudaro, tikėtina, 
mažesnės kainos, patogumas, patikimumas ir saugumas;

E. kadangi debesija naudotojams taip pat kelia pavojų;

F. kadangi naudodamiesi debesijos kompiuterijos paslaugomis naudotojai privalo perduoti 
informaciją trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kyla klausimų, susijusių su nuolatine atskirų 
naudotojų informacijos kontrole ir prieiga prie jos bei jos apsauga nuo paties paslaugų 
teikėjo, kitų tų pačių paslaugų naudotojų ir kitų šalių;

G. kadangi padidėjęs naudojimasis debesijos kompiuterijos paslaugomis, kurias teikia ribotas 
skaičius stambių teikėjų, reiškia, kad tų teikėjų rankose sutelkiami didesni informacijos 
kiekiai ir taip padidinamas jų veiksmingumas, tačiau taip pat didinamas milžiniško 
informacijos kiekio praradimo ir trečiųjų šalių prieigos prie informacijos pavojus;

H. kadangi debesijos kompiuterijos paslaugų rinką, regis, galima skirstyti į naudotojų ir 
verslo linijas;

I. kadangi standartinės debesijos kompiuterijos paslaugos, atitinkančios konkrečius 
naudotojo poreikius, verslo klientams gali būti patrauklios kapitalo sąnaudų keitimo 
veiklos sąnaudomis ir papildomų saugojimo ir tvarkymo pajėgumų greito prieinamumo 
priemonės;

J. kadangi tai, kad įvairių vartotojų įrenginių operacinių sistemų teikėjai, naudodami 
gamyklines nuostatas ir kt., vis labiau skatina naudotojus naudotis privačiomis debesijos 
kompiuterijos paslaugomis, naudotojams reiškia, kad tie paslaugų teikėjai buria naudotojų 
ratą ir kaupia naudotojų informaciją;

K. kadangi naudojimasis viešojo sektoriaus išorinėmis debesijos kompiuterijos paslaugomis 
turi būti kruopščiai apsvarstytas, atsižvelgiant į didesnį pavojų, susijusį su informacija 
apie piliečius, ir į užtikrintų viešųjų paslaugų funkcijų vykdymą;

L. kadangi atsižvelgiant į saugumą debesijos kompiuterijos paslaugų įdiegimas reiškia, kad 
asmenų atsakomybė už kiekvienam naudotojui priklausančios informacijos saugumo 
priežiūrą perduodama paslaugų teikėjui;

M. kadangi Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų, ypač plačiajuosčio ryšio ir prieigos, 
tarpvalstybinių viešųjų paslaugų ir mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslų siekimas yra 
reikiamas žingsnis, jeigu ES visiškai pasiruošusi pasinaudoti debesijos kompiuterijos 
paslaugų nauda;

1. pritaria Komisijos komunikatui dėl nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimo 
Europoje;
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2. pabrėžia, kad politika, kuria užtikrinama didelio pajėgumo ir saugi ryšių infrastruktūra, 
yra svarbus visų paslaugų, pagrįstų ryšiais, įskaitant debesijos kompiuterijos paslaugas, 
aspektas, ir apgailestauja dėl Tarybos siūlomo Sąjungos plačiajuosčio ryšio finansavimo 
biudžeto mažinimo;

3. pabrėžia, kad debesijos kompiuterijos paslaugomis turi būti užtikrintas saugumas ir 
patikimumas, atitinkantys didesnį pavojų, kylantį dėl riboto skaičiaus paslaugų teikėjų 
rankose sutelktos informacijos;

4. pabrėžia, kad Sąjungos teisės aktai turėtų būti neutralūs ir neturėtų būti priimti tam, kad 
padėtų ar kliudytų bet kokiam teisėtam verslo modeliui ar paslaugai, išskyrus dėl 
įtikinamų viešojo intereso priežasčių;

Debesija kaip augimo ir užimtumo skatinimo priemonė

5. pabrėžia, kad atsižvelgiant į ekonominį debesijos potencialą didinant Europos 
konkurencingumą pasaulyje, debesija gali tapti veiksminga augimo ir užimtumo skatinimo 
priemone;

6. pabrėžia, kad Sąjunga susiduria su įvairiu ir kartu vykstančiu spaudimu dėl BVP augimo 
tokiu metu, kai valstybinių lėšų augimo skatinimo mastą riboja didelės skolos ir deficitai, 
ir ragina Europos institucijas ir valstybes nares sutelkti visus galimus augimo svertus;
pažymi, kad debesijos kompiuterija gali tapti transformaciniu visų ekonomikos sektorių, 
ypač susijusių su sveikatos priežiūros, energetikos, viešųjų paslaugų ir švietimo sritimis, 
pokyčiu;

7. pabrėžia, kad nedarbas, įskaitant jaunimo ir ilgalaikį nedarbą, Europoje tapo nepriimtinai 
didelis ir veikiausiai toks liks netolimoje ateityje, taip pat kad visais politiniais 
lygmenimis reikia imtis ryžtingų ir skubių veiksmų; pabrėžia, kad skaitmeninio 
raštingumo ir skaitmeninio švietimo veiksmai debesijos kompiuterijos plėtojimo srityje 
gali būti itin svarbūs kovojant su didėjančiu nedarbu, ypač tarp jaunimo;

8. pabrėžia, kad MVĮ yra svarbiausia ES ekonomikos dalis ir reikia, kad būtų imtasi daugiau 
veiksmų skatinant ES MVĮ konkurencingumą pasaulyje ir sudarant geriausias įmanomas 
sąlygas naujoms perspektyvioms technologijoms, tokioms kaip debesijos kompiuterija, 
kurios gali daryti didelę įtaką ES įmonių konkurencingumui, vystyti;

ES rinka ir debesija

9. pabrėžia, kad vidaus rinka turėtų išlikti atvira visiems paslaugų teikėjams, kurie laikosi 
Sąjungos teisės, kadangi laisvas pasaulinis paslaugų ir informacijos srautas didina 
Sąjungos pramonės konkurencingumą ir galimybes ir yra naudingas Sąjungos piliečiams;

10. apgailestauja dėl masinės, visuotinės ir nepagrįstos vyriausybės prieigos prie informacijos, 
susijusios su Sąjungos naudotojais trečiųjų šalių debesijos tinkluose, ženklų;

11. primygtinai teigia, kad siekdama užkirsti kelią pavojui, kylančiam dėl to, kad informacija 
tiesiogiai ar netiesiogiai prieinama užsienio vyriausybių, kurių prieiga, remiantis Sąjungos 
teisės aktais, nėra leidžiama, Komisija:
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i) užtikrina, kad naudotojams būtų žinomas šis pavojus, taip pat remiant Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrą (ENISA), kuriančią Universaliųjų paslaugų direktyvoje 
numatytą viešojo intereso informacijos platformą, ir

ii) remia technologijų, įskaitant šifravimą, kuriomis naudotojams suteikiama galimybė 
paprastai apsaugoti savo informaciją, mokslinius tyrimus;

12. pritaria Komisijos užmojui sukurti nuoseklų požiūrį į debesijos kompiuterijos paslaugas;

13. ragina Komisiją bendradarbiaujant su Sąjungos pramone ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis nustatyti sritis, kuriose konkretus Sąjungos metodas galėtų tapti itin patrauklus 
pasauliniu mastu;

14. pabrėžia konkurencingos ir skaidrios Sąjungos rinkos užtikrinimo svarbą, kad visiems 
Sąjungos naudotojams būtų teikiamos saugios, tvarios, prieinamos ir patikimos paslaugos;

15. pabrėžia, kad visi debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjai, veikiantys Sąjungoje, turi 
konkuruoti vienodomis sąlygomis ir jiems turi būti taikomos vienodos taisyklės;

Viešieji pirkimai ir debesija

16. pabrėžia, kad viešojo sektoriaus naudojimasis debesijos kompiuterijos paslaugomis gali 
sumažinti viešojo administravimo įstaigų sąnaudas ir piliečiams teikti veiksmingesnes 
paslaugas, o skaitmeninių svertų poveikis visiems ekonomikos sektoriams būtų itin 
naudingas;

17. ragina viešojo administravimo įstaigas apsvarstyti saugias, patikimas ir apsaugotas 
debesijos kompiuterijos paslaugas informacinių technologijų pirkimo srityje, taip pat 
pabrėždamas atitinkamą jų atsakomybę, susijusią su informacijos, susijusios su piliečiais, 
apsauga, paslaugų prieinamumu ir nenutrūkstamumu;

18. ypač ragina Komisiją apsvarstyti naudojimąsi debesijos kompiuterijos paslaugomis, kai tai 
įmanoma, kad rodytų pavyzdį kitiems;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti Europos debesijos partnerystės darbą;

Standartai ir debesija

20. ragina Komisiją imtis standartų ir specifikacijų, kuriais užtikrinamos saugi, patikima ir 
apsaugota debesija, kūrimo ir paskelbimo;

21. primygtinai teigia, kad tais standartais turėtų būti užtikrinamas paprastas ir visapusiškas 
debesijos kompiuterijos paslaugų perkeliamumas ir didelis sąveikumas;

22. pritaria standartų planavimui, kuris patikėtas Europos telekomunikacijų standartų 
institutui (angl. ETSI), ir pabrėžia tolesnės atviro ir skaidraus proceso priežiūros svarbą;

Naudotojai ir debesija

23. ragina Komisiją užtikrinti, kad vartotojų įrenginiams nebūtinai turėtų būti teikiamos 
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debesijos kompiuterijos paslaugos;

24. primena Komisijai neišnaudotą galimybę pagal Direktyvą 1999/5/EB (Radijo ryšio 
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyva) reikalauti, kad įrangoje būtų 
įdiegta apsauga, kuria apsaugoma naudotojų informacija;

25. ragina Komisiją užtikrinti, kad naudotojams, kurie skatinami naudotis debesijos 
kompiuterijos paslaugomis arba kuriems jos siūlomos kitais būdais, pirma būtų suteikta 
reikiama informacija pagrįstam sprendimui priimti;

26. pabrėžia, kad pateiktoje informacijoje, be kita ko, turėtų būti nurodytas galutinis 
paslaugos teikėjas ir tai, kaip finansuojama paslauga; be to, pabrėžia, kad jeigu paslauga 
finansuojama naudojant naudotojų informaciją reklamos reikmėms arba suteikiant 
galimybę kitiems tai daryti, tai turėtų būti atskleista naudotojui;

27. pabrėžia, kad informacija turėtų būti pateikta standartizuotu, lengvai suprantamu ir 
lyginamuoju formatu;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Visame pasaulyje įmonės vis labiau suvokia, kad naudodamos geriausių rezultatų duodančias 
verslo priemones ir (arba) gerokai padidindamos infrastruktūros išteklius prieinamomis 
kainomis jos gali smarkiai pagerinti našumą. Šiuo atžvilgiu, remiantis Komisijos 
skaičiavimais, 2014 m. debesijos pajamos gali siekti 148,8 mlrd. EUR, o 60 proc. serverių 
darbo krūvio bus virtualus.

Ekonominės ir komercinės debesijos perspektyvos neabejotinai didelės ir jos plėtrai 
numatytas verslo planas, kuris konkrečiai reiškia, kad Europai įsikišus arba neįsikišus 
debesijos kompiuterija toliau bus vienaip ar kitaip vystoma.

Praeityje Sąjungos institucijos ėmėsi nedidelių pritariamųjų veiksmų, pvz., kai Europos 
Komisija paskelbė 2010 m. komunikatą „Europos viešųjų paslaugų sąveikumo užtikrinimas“ 
ir ENISA – pranešimą apie pagrindinius su debesijos kompiuterija susijusius saugumo 
klausimus.

Dėl to pritariama Komisijos debesijos kompiuterijos strategijos pristatymui. Vis dėlto 
neturėtume pamiršti, kad kurdami bet kokią strateginę veiksmų programą, ypač šią būsimą 
debesijos kompiuterijos strategiją, turime stengtis ir laikytis horizontalaus požiūrio ir nelaikyti 
jokių aplinkybių, kurios, atrodytų, nedaro tiesioginio poveikio jos vystymui, savaime 
suprantamomis.

Taigi labai svarbi infrastruktūros politika, būtini stiprūs fiksuoto ir mobiliojo ryšio tinklai, kad 
būtų pasinaudota visomis debesijos kompiuterijos galimybėmis, taip pat pranešėja 
apgailestauja, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės komunikatas ir ypač siūlomas 
reglamentas dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų įgyvendinimo gairių, kurie yra 
pritariamieji veiksmai, galintys padidinti labai reikalingas investicijas į plačiajuosčio ryšio 
tinklus Europoje, negalės tinkamai veikti, jeigu jiems nebus teikiami reikiami finansiniai 
ištekliai.

Kita vertus, dėl svarbaus komercinio debesijos sistemų pobūdžio būsima strategija turi būti 
sprendžiami įvairūs aspektai: nuo technologinių klausimų, susijusių su debesijos sistemų 
vystymu, valdymu ir kintamuoju mastu, atsižvelgiant į visų IRT plėtros poreikių lankstumą, 
kad sprendžiant standartizacijos klausimus nebūtų kliudoma inovacijoms, iki netechninių 
klausimų, pvz., teisinių aspektų, susijusių su duomenų privatumu ir saugumu, kurie yra didelė 
kliūtis, trukdanti plačiai naudotis debesijos infrastruktūromis.

Kalbant apie šiuos paskutinius aspektus, šiuo metu Parlamente svarstomai pasiūlytai duomenų 
apsaugos reglamentavimo sistemai pritariama dėl to, kad skubiai reikia pritaikyti 1995 m. 
sistemą skaitmeninei visuomenei, kaip reikalaujama Parlamento pranešime savo iniciatyva dėl 
skaitmeninės Europos darbotvarkės. Vis dėlto būtina, kad galutinis rezultatas netrukdytų 
vystyti naujų ir modernių debesijos kompiuterijos paslaugų ir kad būtų skatinamas jų 
naudojimas. Atsižvelgiant į tai, svarbu, kad duomenų apsaugos sistema būtų nustatytos 
aiškios duomenų valdytojo ir tvarkytojo vaidmenų ir atsakomybės ribos. Be to, taip pat 
pritariama neseniai pasiūlytai direktyvai dėl tinklų ir informacijos saugumo.
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Tai yra svarbiausi aspektai. Negalime pamiršti, kad debesija dėl užsakomojo pobūdžio mūsų 
suvokiamam saugumui ir duomenų apsaugai suteikia papildomo nesaugumo. Šiuo atžvilgiu 
Pasaulio ekonomikos forumas pažymėjo, kad 90 proc. debesijos kompiuterijos paslaugų 
teikėjų ir naudotojų mano, kad privatumas yra „labai didelė“ plataus debesijos kompiuterijos 
naudojimo kliūtis.

Be to, Europa turėtų skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą debesijos 
kompiuterijos srityje. Puikus Europos pagrindinių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
aspektų pagrindas, pvz., GRIDs ir į paslaugas orientuota architektūra, ES gali suteikti 
konkurencinį pranašumą. Todėl iniciatyva „Horizontas 2020“ turėtų atlikti svarbų vaidmenį.

Atsižvelgiant į konkrečias Komisijos komunikato veiklos gaires, galima pabrėžti tai, kas 
nurodyta toliau.

1. Standartų įvairovės problemos sprendimas

Tai yra svarbiausias aspektas. Galiausiai, naudotojai turi turėti galimybę greitai ir saugiai 
pakeisti debesijos kompiuterijos paslaugų teikėją. Kitaip tariant, reikalingas visiškas 
perkeliamumas, didelis sąveikumas ir atviros specifikacijos. Reikia dėti pastangas, kad būtų 
panaikintas naudotojų susaistymas. Taip pat šiuo atžvilgiu ETSI patikėtas esamų standartų 
planavimas yra puiki pradžia. Tačiau reikia užtikrinti, kad šis procesas būtų kuo atviresnis ir 
skaidresnis. Taip pat pranešėja mano, kad debesijos kompiuterijos standartai iš esmės yra 
pasaulinio pobūdžio, ir joks pasaulio regionas negali atskirai vykdyti pasaulyje taikomų 
standartų. Europa turi skirti dėmesį MVĮ ir naudotojų galimybių didinimui pasaulio rinkoje.
Mums reikia standartų, kurie galėtų tapti pasauliniais standartais.

Be to, ENISA taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį ir pranešėja pritaria tam, kad ji turėtų 
padėti vystyti savanoriškas debesijos kompiuterijos sertifikavimo sistemas ES, laikydamasi 
tokių sistemų sąrašo parengimo komunikate nustatyto 2014 m. termino.

2. Saugios ir sąžiningos sutarčių sąlygos

Nepaisant to, kad bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė susijusi su naudotojų ir 
mažų įmonių „skaitmeninio turinio“ sutartimis, gali būti reikalinga priemonė kitiems 
aspektams, ypač duomenų vietos ir perdavimo aspektams, spręsti. Reikėtų atkreipti dėmesį į 
29 straipsnio darbo grupės nuomones ir bendrąją sutarčių terminiją.

Šio pagrindinio veiksmo principas vis dėlto turėtų būti tas, kad debesija siūlo įvairias 
paslaugas ir verslo modelius „Negali būti visiems tinkamo sprendimo.“ Todėl nustatant 
saugias ir sąžiningas sutarčių sąlygas akivaizdu, kad įmonių ir naudotojų sutartys yra iš esmės 
kitokios nei sutartys tarp įmonių. Taip pat problemos, su kuriomis susiduria viešojo 
administravimo įstaigos, kurios naudojasi debesijos kompiuterijos paslaugomis, labai skiriasi 
nuo problemų, su kuriomis susiduria naudotojai. Kitaip tariant, skirtingos debesijos 
kompiuterijos paslaugos atitinka skirtingus poreikius ir kelia skirtingas problemas. Vis dėlto 
sutarčių teisė turėtų apimti visus aspektus.



PE506.114v01-00 10/10 PR\928403LT.doc

LT

3. Per Europos debesijos partnerystę skatinamas viešojo sektoriaus pirmavimas

Pranešėja mano, kad viešasis sektorius, įskaitant pačią Komisiją, turi imtis iniciatyvos. To 
reikia ne tik dėl didesnio veiksmingumo, kuris gali būti pasiektas prieinamomis kainomis 
užtikrinant paprastą prieigą prie našiausių verslo įrenginių ir technologijų, bet ir dėl to, kad 
piliečiai galėtų pasinaudoti veiksmingesnėmis ir naujoviškesnėmis viešosiomis paslaugomis.
Pavyzdžiui, perspektyvos, susijusios su elektroninėmis sveikatos, švietimo ir transporto 
paslaugomis, yra milžiniškos.

Debesijos partnerystė yra tinkama priemonė, vis dėlto reikėtų veikti sparčiau. Skubiai reikia 
geresnio koordinavimo ir išvengti didelio pavojaus, kad netolimoje ateityje viešųjų paslaugų 
rinka bus dar labiau susiskaldžiusi, kaip elektroninės atpažinties technologijos atveju, kai 
valstybėms narėms pradėjus kurti skirtingas nacionalines sistemas nevyko joks realus 
koordinavimas.

Pranešėja mano, kad siekiant visapusiškai pasinaudoti debesijos technologija ir padidinti 
išteklių naudojimą, viešasis sektorius dėl savo dydžio ir egzistavimo beveik visuose Europos 
sektoriuose turėtų tapti varomąja jėga. Turime primygtinai reikalauti, kad viešojo 
administravimo įstaigos atliktų „skaitmeninį perėjimą“ ir iš karto aktyviai pradėtų koordinuoti 
savo iniciatyvas.

Taip pat Europos institucijos neatidėliodamos turėtų pradėti vertinti debesijos technologijos 
siūlomas galimybes ir keliamas problemas. Dėl daugelio sudėtingų klausimų, į kuriuos turi 
būti atsakyta (biudžeto struktūriniai apribojimai, galimos rinkos plėtros spragos, vidinės 
apsaugos aspektų išaiškinimas ir kt.), institucijos turi parengti Europos institucijų strategiją.

Debesijos kompiuterija ir bendroji skaitmeninė rinka

Visapusiška debesijos kompiuterijos plėtra yra strategiškai svarbi kuriant bendrąją 
skaitmeninę rinką. Tuo atžvilgiu debesijos kompiuterijos strategija susijusi su daugeliu 
aspektų, kurie daro poveikį didesnės konvergencijos ir, galiausiai, suderinimo poreikiui, kad 
būtų pašalintos visos esamos kliūtys, pvz., susijusios su plačiajuosčio ryšio išdėstymu, spektro 
paskirstymu, naudotojų apsauga, intelektinės nuosavybės teise, duomenų apsauga, konkrečiu 
produktų reglamentavimu ir mokėjimų sandoriais.

Todėl Europos debesijos vystymas turi išimtinę galimybę tapti galinga bendrosios 
skaitmeninės rinkos sukūrimo paspartinimo priemone.


