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Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w
chmurze
Perspektywy gospodarcze przetwarzania w chmurze oraz gospodarka oparta na danych są bardzo
obiecujące. Jednak takie wyzwania, jak między innymi, rozdrobnienie, różnice w obrębie polityki
ochrony danych, brak wystarczającej liczby inicjatyw, problemy z interoperacyjnością oraz brak
infrastruktury o dużej wydajności spowalniają rozwój tej technologii w Europie. W porządku obrad
drugiej sesji lutowej znajduje się sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w
sprawie przygotowanej przez Komisję Europejską europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania
w chmurze.

Kontekst
W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego w dniu 16 kwietnia 2016 r. Komisja opublikowała pakiet
środków na rzecz cyfryzacji europejskiego przemysłu, w tym komunikat w sprawie europejskiej inicjatywy
dotyczącej przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i
wiedzy. Według Komisji przeszkody prawne, techniczne i finansowe blokują swobodny przepływ i
wykorzystanie unijnych danych badawczych we wszystkich krajach UE, pomimo tego, że Europa wytwarza
najwięcej danych naukowych na świecie. O ile wymiana danych została ułatwiona dzięki wprowadzeniu w
niektórych sektorach uregulowań (na przykład dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego, dyrektywa INSPIRE oraz dyrektywa o prawach pacjentów), nie ma jeszcze analogicznych
ram prawnych umożliwiających swobodną wymianę danych w sektorze nauki.

Planowane działania
Inicjatywa obejmuje trzy działania: po pierwsze utworzenie europejskiej chmury dla otwartej nauki; po
drugie rozmieszczenie europejskiej infrastruktury danych; po trzecie wspieranie działań informacyjnych,
aby zwiększyć wykorzystanie chmury nie tylko przez naukowców, lecz również przez sektor publiczny i ogół
przedsiębiorstw. Pomimo potencjalnych korzyści gospodarczych, zapotrzebowanie na usługi przetwarzania w
chmurze w Europie utrzymuje się na niskim poziomie. Tylko jedno na pięć przedsiębiorstw korzysta z tej
technologii.
Celem europejskiej chmury dla otwartej nauki jest stworzenie wirtualnego środowiska umożliwiającego
badaczom i innym użytkownikom w UE przechowywanie, wymianę i ponowne wykorzystanie danych
pomiędzy dyscyplinami i ponad granicami. Na początek dane współfinansowane w ramach programu
badawczego UE „Horyzont 2020” są obecnie co do zasady dostępne do ponownego wykorzystania (istnieją
pewne możliwości zastosowania wyjątków). Fundamentem będzie europejska infrastruktura danych, z
sieciami szerokopasmowymi, rozbudowaną infrastrukturą przechowywania danych i superkomputerami
(HPCs) do przetwarzania dużych ilości zgromadzonych danych. Celem Komisji jest uczynienie Europy do 2020
r. jednym z trzech przodujących miejsc na świecie, jeśli chodzi o wykorzystanie superkomputerów. Nowa
infrastruktura opierać się będzie na infrastrukturze badawczej już istniejącej w UE, takiej jak sieć Géant
(która już teraz łączy 50 mln badaczy) i PRACE (które oferuje dostęp do siedmiu superkomputerów). Wreszcie
Komisja planuje długoterminową inicjatywę poświęconą technologiom kwantowym, na którą przeznaczony
zostanie 1 mld EUR. Na europejską inicjatywę dotyczącą przetwarzania w chmurze planuje się przeznaczenie
w ciągu 5 lat kwoty w wysokości 6,7 mld EUR: 2 mld EUR w ramach programu „Horyzont 2020”; pozostałe
źródła nie zostały jeszcze określone.
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Parlament Europejski
W rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 r. pt.: „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” Parlament zwrócił
się do Komisji z wnioskiem o utworzenie do końca 2016 r. europejskiej chmury dla otwartej nauki, „która
powinna sprawnie łączyć istniejące sieci, dane i wysoce wydajne systemy obliczeniowe oraz elektroniczne
usługi infrastrukturalne w poszczególnych dziedzinach nauki, w ramach wspólnej polityki i wspólnych norm
oraz dzięki wspólnym inwestycjom”. W dniu 26 stycznia 2017 r. parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy, w którym poparła inicjatywę Komisji,
jednak wezwała do wyjaśnień w sprawie dalszych kroków oraz brakujących 4,7 mld EUR. Komisja ITRE
zwróciła się również do Komisji, aby rozwiązała problem przeszkód technicznych i prawnych, takich jak efekt
„lock-in“, problemy z interoperacyjnością i standardami, ochroną danych i prywatności, ograniczenia
związane z danymi dotyczącymi lokalizacji i problemy związane z prawami autorskimi.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2145(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE.
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