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L. tā kā tehnoloăija ir kibertelpas attīstības 
pamats un nepārtraukta pielāgošanās 
tehnoloăiju izmaiĦām ir Ĝoti svarīga, lai 
uzlabotu ES kibertelpas noturību un 
drošību; tā kā ir jāveic pasākumi un 
jānodrošina, lai tiesību akti neatpaliek no 
jauno tehnoloăiju attīstības, Ĝaujot efektīvi 
identificēt un saukt pie atbildības 
kibernoziedzniekus un aizsargāt 
kibernoziegumu upurus, 

L. tā kā tehnoloăija ir kibertelpas attīstības 
pamats un nepārtraukta pielāgošanās 
tehnoloăiju izmaiĦām ir Ĝoti svarīga, lai 
uzlabotu ES kibertelpas noturību un 
drošību; tā kā ir jāveic pasākumi un 
jānodrošina, lai tiesību akti neatpaliek no 
jauno tehnoloăiju attīstības, Ĝaujot efektīvi 
identificēt un saukt pie atbildības 
kibernoziedzniekus un aizsargāt 
kibernoziegumu upurus, tā kā ES 
kiberdrošības stratēăijā jāiekĜauj 
pasākumi, kas vērsti uz izpratni, izglītību, 
datorapdraudējumu reaăēšanas vienību 
(CERT) izveidi un kiberdrošības produktu 
un pakalpojumu iekšējā tirgus attīstīšanu, 
kā arī uz to, lai tiktu veicināti ieguldījumi 
pētniecībā, izstrādē un jauninājumos, 
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7. uzsver, ka Savienības kiberdrošības 
politikai vajadzētu nodrošināt drošu un 
uzticamu digitālo vidi, kas pamatota ar 
dažādu brīvību un cieĦas pret 
pamattiesībām aizsardzību un saglabāšanu 
internetā un paredzēta šo vērtību 
nodrošināšanai, kā noteikts ES 
Pamattiesību hartā un LESD 16. pantā, jo 
īpaši saistībā ar tiesībām uz privāto dzīvi 
un datu aizsardzību; uzskata, ka īpaša 
uzmanība jāpievērš bērnu aizsardzībai 
tiešsaistē; 

7. uzsver, ka Savienības kiberdrošības 
politikai vajadzētu nodrošināt drošu un 
uzticamu digitālo vidi, kas pamatota ar 
dažādu brīvību un cieĦas pret 
pamattiesībām aizsardzību un saglabāšanu 
internetā un paredzēta šo vērtību 
nodrošināšanai, kā noteikts ES 
Pamattiesību hartā un LESD 16. pantā, jo 
īpaši saistībā ar tiesībām uz privāto dzīvi 
un datu aizsardzību; uzskata, ka īpaša 
uzmanība jāpievērš bērnu aizsardzībai 
tiešsaistē un ka Savienībai un tās 
dalībvalstīm būtu jānodrošina tīkla 
neitralitāte un vispārējās tiesības uz 
elektroniskajiem sakariem un visiem 
saistītajiem pakalpojumiem; uzskata, ka 
kiberdrošība jāregulē tādā veidā, lai 
nebūtu iespējama diskrecionāra rīcība; 
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47. uzskata, ka jo īpaši ES un ASV darba 
grupa kiberdrošības un kibernoziedzības 
jautājumos būtu jāizmanto kā instruments, 
lai ES un ASV nepieciešamības gadījumā 
varētu apmainīties ar labāko praksi 
kiberdrošības politikas jomā; šajā sakarībā 
atzīmē, ka ar kiberdrošību saistītas jomas, 
piemēram, pakalpojumi, kas atkarīgi no 
tīklu un informācijas sistēmu drošas 
darbības, tiks iekĜautas gaidāmajās sarunās 
par transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerību; 

47. uzskata, ka jo īpaši ES un ASV darba 
grupa kiberdrošības un kibernoziedzības 
jautājumos būtu jāizmanto kā instruments, 
lai ES un ASV nepieciešamības gadījumā 
varētu apmainīties ar labāko praksi 
kiberdrošības politikas jomā; šajā sakarībā 
atzīmē, ka ar kiberdrošību saistītas jomas, 
piemēram, pakalpojumi, kas atkarīgi no 
tīklu un informācijas sistēmu drošas 
darbības, tiks iekĜautas gaidāmajās sarunās 
par transatlantisko tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerību, kurš jānoslēdz tā, 
lai aizsargātu ES suverenitāti un tās 
iestāžu neatkarību; 
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