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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanu Eiropā
(2013/2063(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 27. septembra paziņojumu „Mākoņdatošanas potenciāla 
atraisīšana Eiropā” (COM(2012)0529) un tā darba dokumentu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. maija paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 
(COM(2010)0245),

– ņemot vērā Parlamenta rezolūciju par jaunu Eiropas digitālo programmu — 2015.eu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmumu 
Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 25. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (COM(2012)0011),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 19. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu 
(COM(2011)0665),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Ekonomikas un monetārās 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā dažādi attālinātie datošanas pakalpojumi, ko parasti dēvē par „mākoņdatošanu”, nav 
nekas jauns;

B. tā kā mākoņdatošana pēdējos gados ir piesaistījusi uzmanību saistībā ar jaunu un 
inovatīvu liela apjoma uzņēmējdarbības modeļu attīstību, mākoņu pārdevēju spēcīgu 
iniciatīvu, lielākām datošanas iespējām, zemākām cenām un ātriem sakariem, kā arī 
iespējamām priekšrocībām ekonomikas un efektivitātes jomā, ko mākoņpakalpojumi 
nodrošina visiem lietotājiem;

C. tā kā galvenās priekšrocības, ko mākoņpakalpojumi nodrošina pārdevējiem, ir, piemēram, 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0133.



PE506.114v01-00 4/10 PR\928403LV.doc

LV

maksa par pakalpojumiem, pārmērīgu datošanas resursu pārvēršana naudā, iespēja veidot 
klientu bāzi un otrreizēja lietotāju informācijas izmantošana, piemēram, reklāmai;

D. tā kā priekšrocības, ko mākoņpakalpojumi nodrošina lietotājiem, ir, iespējams, zemākas 
cenas, ērtība, uzticamība un drošība;

E. tā kā mākoņdatošana lietotājiem rada arī riskus;

F. tā kā, izmantojot mākoņpakalpojumus, lietotājiem informācija ir jānodod trešās puses 
pakalpojumu sniedzējiem, un tas rada jautājumus saistībā ar piekļuvi individuālu lietotāju 
informācijai un tās nepārtrauktu kontroli un aizsardzību pret pašu pakalpojumu sniedzēju, 
citiem attiecīgā pakalpojuma lietotājiem un citām personām;

G. tā kā, biežāk izmantojot mākoņpakalpojumus, kurus sniedz ierobežots skaits lielo 
pakalpojumu sniedzēju, šo pakalpojumu sniedzēju rīcībā nonāk arvien vairāk 
informācijas, tādējādi uzlabojot darbības efektivitāti, bet vienlaikus palielinot risku 
pazaudēt informāciju katastrofālā apmērā un risku, ka informācijai var piekļūt trešās 
personas;

H. tā kā mākoņpakalpojumu tirgū darbojas patērētāji un uzņēmumi;

I. tā kā korporatīvajiem lietotājiem standartizētie mākoņpakalpojumi, ja tie atbilst noteiktām 
lietotāju prasībām, var būt ērts veids, kā kapitālizdevumus pārvērst darbības izdevumos un 
nodrošināt to, lai ātri būtu pieejama papildu datu uzglabāšanas un apstrādes spēja;

J. tā kā jo īpaši dažādu patērētāju ierīču operētājsistēmu nodrošinātāji — izmantojot 
noklusējuma iestatījumus utt. — arvien vairāk mudina patērētājus izmantot ar 
īpašumtiesībām aizsargātus mākoņpakalpojumus, un tā kā šie pakalpojumu sniedzēji 
veido klientu bāzi un apkopo lietotāju informāciju;

K. tā kā ir kārtīgi jāizvērtē ārējo mākoņpakalpojumu lietošana publiskajā sektorā, ņemot vērā 
iespējamo riska palielinājumu attiecībā uz iedzīvotāju informāciju un nodrošinātu 
publisko pakalpojumu funkciju izpildi;

L. tā kā no drošības viedokļa mākoņpakalpojumu ieviešana nozīmē, ka atbildība par katra 
individuāla lietotāja informācijas drošību būtu jāuzņemas pakalpojumu sniedzējam, nevis 
privātpersonai;

M. tā kā Eiropas Digitalizācijas programmas mērķi, jo īpaši platjoslas izmantošana un 
piekļuve, pārrobežu publiskie pakalpojumi, un mērķi pētniecības un inovācijas jomā, ir 
jāīsteno, lai ES pilnībā izmantotu mākoņdatošanas sniegtās priekšrocības,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanu Eiropā;

2. uzsver, ka tās politikas jomas, kas sekmē lieljaudas un drošu sakaru infrastruktūru, ir ļoti 
svarīgas attiecībā uz visiem pakalpojumiem, kuru pamatā ir sakari, tostarp 
mākoņpakalpojumiem, un pauž nožēlu par Padomes priekšlikumu samazināt Savienības 
budžetu platjoslas tīklu finansēšanai;

3. uzsver, ka mākoņpakalpojumiem ir jāgarantē drošība un uzticamība atbilstoši lielākiem 
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riskiem, kas ir saistīti ar informācijas koncentrāciju ierobežota skaita pakalpojumu 
sniedzēju rokās;

4. uzsver, ka Savienības tiesību aktiem būtu jābūt neitrāliem un tos nedrīkst pielāgot, lai 
sekmētu vai ierobežotu jebkādu juridisko uzņēmējdarbības formu vai pakalpojumus, ja tas 
nav sabiedrības interesēs;

Mākoņdatošana kā līdzeklis izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanai

5. uzsver, ka, ņemot vērā mākoņdatošanas ekonomisko potenciālu sekmēt Eiropas 
konkurētspēju pasaulē, tā var kļūt par spēcīgu instrumentu izaugsmes un nodarbinātības 
nodrošināšanai;

6. uzsver, ka Savienībā tiek izdarīts vairākkārtējs, vienlaicīgs spiediens attiecībā uz IKP 
pieaugumu laikā, kad iespēju sekmēt izaugsmi, izmantojot valsts līdzekļus, ierobežo 
augsts parāda un deficīta līmenis, un aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis mobilizēt 
jebkādu iespējamo izaugsmes līmeni; norāda, ka mākoņdatošanai var būt pārveidojoša 
ietekme visās ekonomikas nozarēs un īpaši tādās jomās kā veselības aprūpe, enerģētika, 
publiskie pakalpojumi un izglītība;

7. uzsver, ka bezdarbs, tostarp jauniešu un ilgtermiņa bezdarbs, Eiropā ir sasniedzis 
nepieņemami augstu līmeni un paredzams, ka tuvākajā laikā tas saglabāsies augsts, tādēļ 
visās politikas jomās ir nepieciešama izlēmīga un steidzama rīcība; norāda, ka e-prasmju
un digitālās izglītības pasākumi mākoņdatošanas attīstības jomā var būt ārkārtīgi svarīgi, 
lai mazinātu pieaugošo bezdarbu, jo īpaši jauniešu bezdarbu;

8. uzsver, ka MVU ir ES ekonomikas stūrakmens un ka ir nepieciešami papildu pasākumi, 
lai sekmētu ES MVU konkurētspēju pasaulē un lai nodrošinātu pēc iespējas labvēlīgāku 
vidi jaunu, daudzsološu tehnoloģisko izstrāžu, piemēram, mākoņdatošanas, ieviešanai, kas 
var būtiski ietekmēt ES uzņēmumu konkurētspēju;

ES tirgus un mākoņdatošana

9. uzsver, ka iekšējam tirgum arī turpmāk ir jābūt atvērtam visiem pakalpojumu sniedzējiem, 
kuri atbilst Savienības tiesību aktu prasībām, jo brīva pakalpojumu un informācijas aprite 
pasaulē sekmē Savienības ražošanas nozares konkurētspēju un iespējas, un tā ir izdevīga 
Savienības iedzīvotājiem;

10. pauž nožēlu par iespējamu masveida, visaptverošu un nevēlamu valdības piekļuvi 
informācijai par lietotājiem Savienībā, kas tiek uzglabāta trešās valsts mākoņos;

11. uzstāj, ka, lai novērstu risku, ka informācijai tieši vai netieši var piekļūt citu valstu 
valdības, ja tas ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija veic šādas darbības:

i) nodrošina to, lai lietotāji būtu informēti par risku, tostarp, atbalstot Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA), kas universālajā pakalpojuma direktīvā vēlas 
iekļaut informācijas platformas izveidi sabiedrības interesēs,

ii) atbalsta pētniecību tehnoloģiju jomā, tostarp šifrēšanu, lai lietotāji varētu viegli aizsargāt 
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savu informāciju;

12. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi izveidot vienotu pieeju mākoņpakalpojumu jomā;

13. aicina Komisiju sadarbībā ar Savienības ražošanas nozares pārstāvjiem un citām 
ieinteresētajām personām noteikt jomas, kurās konkrēta Savienības pieeja varētu būt īpaši 
svarīga pasaules līmenī;

14. uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt Savienības tirgus konkurētspēju un pārredzamību, lai 
visiem lietotājiem Savienībā sniegtu drošus, ilgtspējīgus un uzticamus pakalpojumus par 
pieņemamu cenu;

15. uzsver, ka visiem mākoņpakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas Savienībā, ir jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi, visiem nosakot vienādas prasības;

Publiskais iepirkums un mākoņdatošana

16. uzsver, ka, ieviešot mākoņpakalpojumus publiskajā sektorā, varētu samazināt publiskās 
pārvaldes izmaksas un iedzīvotājiem sniegt efektīvākus pakalpojumus, turklāt 
digitalizācija visās ekonomikas nozarēs būtu ļoti izdevīga;

17. mudina publiskās pārvaldes iestādes apsvērt iespēju sniegt drošus un uzticamus 
mākoņpakalpojumus IT iepirkumu jomā, vienlaikus uzsverot to atbildību attiecībā uz tās
informācijas aizsardzību, kas saistīta ar iedzīvotājiem, pieejamību un pakalpojumu 
nepārtrauktību;

18. jo īpaši aicina Komisiju apsvērt iespēju attiecīgos gadījumos izmantot 
mākoņpakalpojumus, lai rādītu piemēru citiem;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināt Eiropas mākoņdatošanas partnerības darbību;

Standarti un mākoņdatošana

20. aicina Komisiju uzņemties vadību, izstrādājot un pieņemot standartus un specifikācijas 
drošas un uzticamas mākoņdatošanas jomā;

21. uzstāj, ka standartiem būtu jābūt tādiem, lai nodrošinātu vieglu un pilnīgu pārnesamību un 
augsta līmeņa sadarbspēju starp mākoņpakalpojumiem;

22. atzinīgi vērtē Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta (ETSI) standartu kartēšanu, un 
uzsver, cik svarīgi ir arī turpmāk nodrošināt atklātu un pārredzamu procesu;

Patērētāji un mākoņdatošana

23. aicina Komisiju nodrošināt to, lai patērētāju ierīces pēc noklusējuma nevarētu izmantot 
mākoņpakalpojumus;

24. atgādina Komisijai neizmantoto iespēju, kas noteikta Direktīvā 1999/5 (RTTI direktīva) 
un kas paredz iekārtās iestrādāt aizsardzības pasākumus, kuri aizsargā lietotāju 
informāciju;
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25. aicina Komisiju nodrošināt to, lai patērētājiem, kurus mudina pieņemt 
mākoņpakalpojumus vai kuriem tos piedāvā citādi, būtu sniegta informācija, kas ir 
nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu;

26. uzsver, ka, sniedzot informāciju, cita starpā būtu jānorāda arī galīgais pakalpojuma 
saņēmējs un pakalpojuma apmaksas veids; uzsver arī, ka lietotājs ir jāinformē par to, ka 
pakalpojums tiek apmaksāts, izmantojot lietotāju informāciju reklāmas nolūkā vai ļaujot 
to darīt citām personām;

27. uzsver, ka informācija būtu jāsniedz standartizētā, viegli saprotamā un salīdzināmā veidā;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Arvien vairāk uzņēmumu visā pasaulē apzinās priekšrocības produktivitātes jomā, ko 
nodrošina iespēja viegli piekļūt augstas veiktspējas biznesa lietojumprogrammām un/vai 
ievērojami palielināt infrastruktūras resursus par pieņemamu cenu. Šajā saistībā saskaņā ar 
Eiropas Komisijas aprēķiniem līdz 2014. gadam ieņēmumi no mākoņpakalpojumiem varētu 
sasniegt 148,8 miljardus, un 60 % no serveru darba slodzes būs virtuāla.

Ekonomiskās un komerciālās perspektīvas attiecībā uz mākoņpakalpojumiem tiešām ir 
daudzsološas, un tas ir ekonomisks pamatojums to attīstībai, kas praktiski nozīmē, ka 
mākoņdatošana turpinās attīstīties arī neatkarīgi no Eiropas līdzdalības.

Agrāk Savienības iestādes ir veikušas dažus atbalstāmus, bet nelielus pasākumus šajā jomā, 
piemēram, kad Eiropas Komisija publicēja 2010. gada paziņojumu „Virzība uz Eiropas 
publisko pakalpojumu sadarbspēju” un ENISA ziņojumu par galvenajiem drošības 
jautājumiem saistībā ar mākoņdatošanu.

Tāpēc atzinīgi tiek vērtēta Komisijas mākoņdatošanas stratēģija. Tomēr ir jāņem vērā, ka, 
attīstot jebkādus stratēģiskus rīcības pamatprincipus un jo īpaši jauno mākoņdatošanas 
stratēģiju, ir jācenšas pasākumus īstenot pēc iespējas horizontālā līmenī, ņemot vērā jebkādus 
apstākļus, kas, iespējams, tieši neietekmē mākoņdatošanas attīstību.

Tāpēc infrastruktūras politika ir ļoti svarīga: spēcīgi fiksētie un mobilie sakaru tīkli ir 
priekšnosacījums tam, lai pilnībā izmantotu mākoņdatošanas priekšrocības, un šajā saistībā 
referente pauž nožēlu par to, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas paziņojumu un jo īpaši 
regulas priekšlikumu par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem, kas ir atbalstāmi 
pasākumi, lai sekmētu ļoti nepieciešamos ieguldījumus platjoslas tīklos Eiropā, nevarēs 
atbilstoši īstenot bez pietiekamiem finanšu resursiem.

No otras puses, ņemot vērā mākoņdatošanas sistēmu komerciālās perspektīvas, jaunajā 
stratēģijā ir jāiekļauj ļoti dažādi aspekti, sākot ar tehnoloģiskiem jautājumiem, kas saistīti ar 
mākoņdatošanas sistēmu attīstību, pārvaldību un pielāgojamu mērogojamību, kā arī elastību, 
kas ir svarīga IKT jomā, lai neapdraudētu inovācijas attiecībā uz standartizāciju, un beidzot ar 
jautājumiem, kas nav tehniski, piemēram, juridiskiem jautājumiem saistībā ar datu privātumu 
un drošību, kas ir būtisks šķērslis visaptverošai mākoņdatošanas infrastruktūru ieviešanai.

Ņemot vērā minētos aspektus, atzinīgi tiek vērtēts datu aizsardzības tiesiskā regulējuma 
priekšlikums, ko pašlaik izskata Parlaments, jo tas ir steidzami nepieciešams — kā norādīts 
Parlamenta iniciatīvas ziņojumā par Eiropas Digitalizācijas programmu —, lai pieņemtu 
1995. gada režīmu digitālas sabiedrības jomā. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai galarezultāts nekavētu 
jauno un moderno mākoņpakalpojumu attīstību un sekmētu to ieviešanu. Šajā saistībā ir 
svarīgi, lai datu aizsardzības tiesiskajā regulējumā būtu skaidri nošķirtas lomas un pienākumi, 
kas attiecas uz datu kontrolētājiem un apstrādātājiem. Turklāt atzinīgi tiek vērtēts arī jaunais 
priekšlikums direktīvai par tīklu un informācijas drošību.

Tie ir ļoti svarīgi aspekti, un ir jāatceras, ka mākoņdatošana ir ārpakalpojums, un tāpēc tā 
apdraud pašreizējos priekšstatus par drošību un datu aizsardzību. Šajā saistībā Pasaules 
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ekonomikas forums norādījis, ka 90 % mākoņpakalpojumu sniedzēju un lietotāju uzskata, ka 
privātuma apdraudējums ir ļoti nopietns šķērslis visaptverošai mākoņdatošanas ieviešanai.

Turklāt Eiropai būtu jāsekmē pētniecības un tehnoloģiju attīstība mākoņdatošanas jomā. 
Būtiska Eiropas pieredze galvenajās pētniecības un attīstības jomās, piemēram, saistībā ar 
tīkliem un uz pakalpojumiem orientētu arhitektūru, var ES nodrošināt konkurences 
priekšrocību. Tāpēc būtiska nozīme ir programmai „Apvārsnis 2020”.

Attiecībā uz Komisijas paziņojumā minētajām konkrētajām darbībām, ir jāuzsver šādi aspekti:

1. Standartu biezokņa pārvarēšana

Tas ir galvenais aspekts. Lietotājiem ir jāvar ātri un droši mainīt mākoņpakalpojumu 
sniedzēju. Citiem vārdiem sakot, ir svarīga pilnīga pārnesamība, augsta līmeņa sadarbspēja un 
atklātas specifikācijas. Ir jāveic pasākumi, lai nepieļautu patērētāju sasaistīšanu. Tāpēc šajā 
posmā būtu jāveic pašreizējo ETSI standartu kartēšana. Un ir jānodrošina pēc iespējas atklāts 
un pārredzams process. Turklāt referente uzskata, ka standarti mākoņdatošanas jomā ir 
jānosaka pasaules līmenī, un neviens reģions visā pasaulē nevar pasaules līmeņa standartus 
īstenot izolēti. Eiropai uzmanība ir jāvērš uz to, kā palielināt MVU un patērētāju iespējas 
globālajā tirgū. Ir nepieciešami tādi standarti, kas būtu spēkā visā pasaulē.

Turklāt būtiska nozīme var būt arī ENISA, un referente uzskata, ka tai būtu jāpalīdz veidot ES 
līmeņa brīvprātīgas sertifikācijas shēmas mākoņdatošanas jomā, ievērojot termiņu, kas 
noteikts paziņojumā par vairāku šādu shēmu izveidošanu līdz 2014. gadam.

2. Droši un taisnīgi līguma noteikumi

Lai gan Vienotajos Eiropas tirdzniecības noteikumos ir definēti digitālā satura līgumi ar 
patērētājiem un maziem uzņēmumiem, var būt nepieciešams mehānisms attiecībā uz citiem 
aspektiem, jo īpaši datu atrašanās vietu un nodošanu — īpaši būtu jāņem vērā 29. panta darba 
grupas atzinumi — un noteikumu vienotu terminoloģiju.

Tomēr šīs galvenās darbības pamatprincipam būtu jānosaka, ka mākoņdatošana nodrošina 
dažādus pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus „Viens risinājums nav piemērots 
visiem”. Tāpēc, pieņemot „drošus un taisnīgus līguma noteikumus”, ir skaidrs, ka līgumi starp 
uzņēmumiem un patērētājiem būtiski atšķiras no līgumiem starp uzņēmumiem. Turklāt 
problēmas, ar kurām saskaras publiskās pārvaldes iestādes, izmantojot mākoņpakalpojumus, 
būtiski atšķiras no tām, ar kurām saskaras vidusmēra patērētāji. Citiem vārdiem sakot, 
dažādiem mākoņiem ir atšķirīgs pielietojums un atšķirīgi trūkumi. Tomēr līgumtiesībās būtu 
jāņem vērā visi aspekti.
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3. Publiskā sektora kopīgas līderības veicināšana, izmantojot Eiropas Mākoņdatošanas 
partnerību

Referente uzskata, ka vadība ir jāuzņemas publiskajam sektoram, tostarp Komisijai. Tas ir 
svarīgi ne tikai, ņemot vērā ražīgumu, ko var nodrošināt viegla piekļuve augstas veiktspējas 
lietojumprogrammām un tehnoloģijām par pieņemamu cenu, bet arī tāpēc, ka arī 
iedzīvotājiem būtu izdevīgi efektīvāki un inovatīvāki publiskie pakalpojumi. Milzīgas 
perspektīvas ir, piemēram, e-veselības, izglītības un transporta pakalpojumu jomā.

Mākoņdatošanas partnerība ir labs mehānisms, tomēr ir jārīkojas ātrāk. Ir steidzami 
nepieciešama cieša koordinācija, un ir jānovērš nopietns risks, ka tuvākajā nākotnē publiskā 
sektora tirgus varētu būt vēl sadrumstalotāks, kā tas ir elektroniskās identifikācijas jomā, jo 
netika saskaņoti pasākumi, kad dalībvalstis sāka attīstīt dažādas valsts līmeņa sistēmas.

Referente uzskata, ka, lai pilnībā izmantotu mākoņdatošanas tehnoloģijas priekšrocības un 
pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu resursus, publiskajam sektoram būtu jāuzņemas vadība, jo 
tas ir liels un tas Eiropā darbojas gandrīz visās nozarēs. Publiskās pārvaldes iestādēm ir 
jāpāriet uz digitālo līdzekļu izmantošanu, un ir jārīkojas proaktīvi, nekavējoties koordinējot to 
iniciatīvas.

Arī Eiropas iestādēm nekavējoties ir jāizvērtē mākoņdatošanas tehnoloģijas priekšrocības un 
trūkumi. Ir jārisina daudz sarežģītu jautājumu (budžeta strukturālie ierobežojumi, iespējamie 
tirgus attīstības ierobežojumi, iekšējās drošības jautājumu noskaidrošana), un tāpēc 
atbildīgajām iestādēm ir jāizstrādā stratēģija Eiropas iestādēm.

Mākoņdatošana un digitālais vienotais tirgus

Vispusīga mākoņdatošanas attīstība ir stratēģiski svarīga, veidojot digitālo vienoto tirgu. Šajā 
saistībā mākoņdatošanas stratēģija ir saistīta ar daudziem aspektiem, kas ietekmē 
nepieciešamību nodrošināt labāku konverģenci, un galu galā arī saskaņošanu, lai novērstu 
visus pašreizējos šķēršļus, piemēram, attiecībā uz platjoslas tīklu izvēršanu, spektru 
piešķiršanu, patērētāju aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesībām, datu aizsardzību, īpašiem 
noteikumiem saistībā ar ražojumiem, kā arī maksājumu darījumiem.

Tāpēc mākoņdatošanas attīstība Eiropā var būtiski paātrināt digitālā vienotā tirgus izveidi.


