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Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva 

2016/2145(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0006/2017 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: 

konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā” (COM(2016)0178) 

un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu (SWD(2016)0106), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai” 

(COM(2015)0192) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu 

(SWD(2015)0100), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojumu „Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, 

kura balstīta uz datiem” (COM(2014)0442), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas 

rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 27. septembra paziņojumu „Mākoņdatošanas 

potenciāla atraisīšana Eiropā” (COM(2012)0529), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Augstas veiktspējas skaitļošana: Eiropas pozīcija 

pasaules mēroga sacensībā“ (COM(2012)0045), 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 27. maija secinājumus par pāreju uz atvērtās zinātnes 

sistēmu, 

– ņemot vērā Padomes 2015. gada 29. maija secinājumus par atvērtu, intensīvas 

datplūsmas un tīklā saslēgtu pētniecību kā ātrākas un plašākas inovācijas virzītājspēku, 

– ņemot vērā Eiropadomes 2000. gada 23. un 24. marta sanāksmē Lisabonā pieņemtos 

prezidentūras secinājumus, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Lēmumu 

(ES) 2015/2240, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, 
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uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu un kopīgu sistēmu nodrošināšanai 

(programma ISA2) kā līdzekli publiskā sektora modernizācijai1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija 

Direktīvu 2013/37/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora 

informācijas atkalizmantošanu (PSI direktīva)2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 10. marta rezolūciju par virzību uz plaukstošu 

ekonomiku, kura balstīta uz datiem3, 

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par virzību uz Digitālā vienotā 

tirgus aktu4, 

– ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas rūpniecības 

stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai5, 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūciju par mākoņdatošanas 

potenciāla atraisīšanu Eiropā6, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. janvāra 

atzinumu TEN/494 “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mākoņdatošanas 

potenciāla atraisīšana Eiropā”” (COM(2012)0529), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 173., 179. un 180. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā Komisijas mērķi ir līdzīgi ASV izlūkdienestu mērķiem7, kas aizstāv pasaules 

zinātnisko datu maksimālu atvērtību, lai saglabātu to vadošo lomu; 

B. tā kā zinātnieku pētījumu un publikāciju apjoms Eiropā ir pārāk liels, lai spētu veikt 

salīdzinošo pārskatīšanu, līdz ar to kavējot to stratēģiskās nozīmes novērtēšanu; 

C. tā kā autoru un zinātnisko publikāciju reģistrācijas sistēmas (sistēmas ORCID8 un DOI9) 

ir Delavēras štata jurisdikcijā; 

D. tā kā tīkls GEANT jau nodrošina saikni starp valstu pētniecības tīkliem, izmantojot 

                                                 
1 OV L 318, 4.12.2015., 1. lpp. 
2 OV L 175, 27.6.2013., 1. lpp. 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0089. 
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0009. 
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0032. 
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0535. 
7 „Report of the National Commission for the review of the research and development programs of the United 

States Intelligence Community“ („Valsts komisijas ASV izlūkdienestu pētniecības un attīstības programmu 

izvērtēšanai ziņojums“) – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
8 Open Researcher and Contributor ID (atvērtais pētnieka un ieguldījuma sniedzēja ID). 
9 Digital Object Identifier (digitālais objekta identifikators). 
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mākoņdatošanas pakalpojumu, kurā līdzdarbojas Amazon Web Service1; 

E. tā kā citām lielvarām ir tāda digitālā stratēģija, kas paredz ierobežotu piekļuvi to datiem; 

tā kā Ķīna prasa, lai katrā mākoņdatošanas uzņēmumā būtu vismaz 50 % Ķīnas 

kapitāla; 

F. tā kā augstas veiktspējas skaitļošana ir tirgus niša ar aptuveni USD 15 miljardu vērtību 

gadā, salīdzinot ar pusvadītāju tirgu USD 350 miljardu vērtībā un programmatūras tirgu 

vairāk nekā USD 400 miljardu vērtībā; 

G. tā kā Komisija nav apspriedusies nedz ar vienīgo Eiropas mikroprocesoru ražotāju, kas 

ieņem piekto vietu pasaulē, nedz ar lielāko Eiropas mākoņdatošanas uzņēmumu, taču to 

nevar teikt par konkurentiem ārpus ES; 

H. tā kā atklātā pirmkoda programmatūra Linux ļautu nodrošināt ne tikai desmitiem 

miljardu ietaupījumus, bet arī Eiropas digitālās nozares dominanto lomu, taču tā nav 

Komisijas prioritāte; 

I. tā kā Komisija uzskata par Eiropas uzņēmumu jebkuru uzņēmumu, kam ir 

meitasuzņēmums Eiropā; tā kā šīs kļūdainās definīcijas dēļ tiek vairāk atbalstīti ārvalstu 

uzņēmumi, kas veic lobēšanu, un Eiropas sabiedrības tiek atstātas novārtā, 

Vispārīga informācija 

1. noraida Komisijas paziņojumu „Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas 

datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”; 

2. atceļ un vēlas pārskatīt iepriekšējās rezolūcijas, kuru pamatā bija atklāto datu apjoma 

kļūdaina analīze un kuras virzīja ārpus Eiropas esošas intereses; 

3. uzskata, ka digitālu uzņēmumu var uzskatīt par Eiropas uzņēmumu tikai tad, ja tā 

galvenais birojs un galvenie lēmumu pieņemšanas centri, pētniecības un izstrādes centri, 

kā arī ražotnes atrodas Eiropas teritorijā, to kontrolē Eiropas kapitāls un tam piemēro 

konsolidētos nodokļus Eiropas teritorijā; 

4. aicina Komisiju un Padomi īstenot Savienības politikas pārorientāciju, lai koncentrētu 

atbalstu Eiropas digitālajiem uzņēmumiem ar augstu pievienoto vērtību; 

Atvērtā zinātne 

5. atgādina, ka dati ir digitālās ekonomikas pamatelements, un tiem ir būtiska nozīme 

pievienotās vērtības ķēdē; uzsver, ka datu uzglabāšana vai apstrāde ārpus Eiropas 

nozīmē Eiropas digitālās ekonomikas galu; prasa, lai datu uzglabāšanu, izmantošanu un 

apstrādi veiktu Eiropas uzņēmumi Savienības teritorijā; 

6. ierosina, lai sistēmu ORCID un DOI pārvaldība būtu Eiropas jurisdikcijā, kas attiecas uz 

Eiropas zinātniekiem un viņu pētījumiem; 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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7. brīdina par risku, ka pētījumi var tikt izmantoti ārpus Savienības, ja nav atbalsta 

lietišķajiem pētījumiem un riska kapitālam; 

Sadarbspēja 

8. uzsver, ka informācijas sistēmas noturība ir atkarīga no valstu sistēmu drošības un šo 

sistēmu starpsavienojumiem un ka tādēļ datu sadrumstalotība var nodrošināt digitālo 

noturību; 

9. prasa, lai valsts drošības iestādes (ANSSI, BSI utt.) būtu pilnībā iesaistītas 

starpsavienojumu nodrošināšanā; 

Publiskā un privātā sektora partnerības līgums par augstas veiktspējas skaitļošanu  

10. ierosina summas, kas paredzētas tehnoloģiju platformai ETP4HPC, novirzīt digitālo 

uzņēmumu ar augstu pievienoto vērtību attīstībai; 

11. uzsver kvantu tehnoloģiju pašreizējo potenciālu attiecībā uz datoriem un šifrēšanas 

atslēgām; 

IT iekārtu un programmatūras nozares pārvaldība un izveide 

12. uzskata, ka Eiropas digitālās nozares pārvaldības trūkums rada draudus pilsonisko 

brīvību, privātuma un faktiskās un turpmākās nodarbinātības jomā; 

13. aicina veikt revīziju par Eiropas digitālo nozari, vajadzīgajām investīcijām, ņemot vērā 

ārvalstu konkurenci, un Eiropas uzņēmumu pārņemšanu; 

14. aicina dalībvalstis un Savienību veicināt un finansēt drošas bezmaksas programmatūras 

izstrādi uz Linux bāzes, ko vispirms ieviestu valsts pārvaldes iestādēs un skolās un pēc 

tam uzņēmumos un plašākā sabiedrībā; 

15. uzskata, ka ir svarīgi veicināt sinerģiju starp Eiropas iekārtu ražotājiem, 

programmatūras izstrādātājiem un piegādātājiem mākoņdatošanas jomā; 

16. uzsver, ka kritiski svarīgu izejvielu, piemēram, retzemju metālu, apgādes drošībai ir 

svarīga nozīme, lai Eiropā saglabātu elektronisko komponentu ražošanu; 

17. uzskata, ka ir nepieciešams veikt plašus ieguldījumus pusvadītāju rūpniecībā; 

18. ierosina Eiropā izveidot datoru ražošanas ķēdes, robotikai ļaujot nodrošināt 

konkurētspēju; 

19. aicina savstarpējā tirdzniecībā dot priekšroku Eiropas ražojumiem; 

Jauna datu pārvaldība 

20. prasa, lai globālā interneta pārvaldība būtu ANO pārziņā; 

21. apliecina, ka ir svarīgi pieņemt augstākus kodēšanas standartus, lai nodrošinātu visu 
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datu pārraižu drošību, īstenojot skaidri paustas piekrišanas principu; 

22. prasa digitālās ekonomikas modelī īstenot „Kopernika revolūciju“: „visi dati ir tās 

personas īpašums, kas tos sniedz“ un datus var izmantot tikai, maksājot atlīdzību datu 

sniedzējam, turklāt ir jāparedz kolektīvas tiesiskās aizsardzības iespēja, lai vērstos pret 

jebkuru uzņēmumu, kas izmanto datus, nemaksājot par tiem atlīdzību; 

23. ierosina dalībvalstīm paredzēt preventīvus naudassodus, kas četras līdz desmit reizes 

pārsniedz uzņēmuma apgrozījumu, pret tādiem uzņēmumiem, kuri izmanto datus 

nelikumīgi, tādējādi padarot Eiropu par datu glabāšanai drošu vietu pasaulē; 

° 

° ° 

24. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

Or. fr 

 

 


