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Изменение  1 

Жан-Люк Шафаузер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0006/2017 

Йежи Бузек 

Европейска инициатива за компютърни услуги в облак 

(2016/2145(INI)) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0006/2017 

Резолюция на европейския парламент относно Европейската инициатива за 

компютърни услуги в облак 

Европейският парламент, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска инициатива 

за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в 

Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178), и придружаващия го 

работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0106), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за цифров 

единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192) и придружаващия го работен документ 

на службите на Комисията (SWD(2015)0100), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към 

просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено 

„По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на 

икономиката“ (COM(2012)0582), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 септември 2012 г., озаглавено 

„Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа” 

(COM(2012)0529), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено 

„Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в 

световната надпревара (COM(2012)0045), 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2016 г. относно прехода към 

система на отворена наука, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2015 г. относно отворени, 

основани на интензивно използване на данни и свързани в мрежа научни 

изследвания като двигател за по-бързи и по-широкoобхватни иновации, 
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– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, 

проведен в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г., 

– като взе предвид Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 ноември 2015 г. за създаване на програма за решения за оперативна 

съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, 

предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на 

публичния сектор1, 

– като взе предвид Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/EО относно повторната 

употреба на информацията в обществения сектор2 (Директива за ИОС), 

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2016 г. относно „Към 

просперираща икономика, основана на данни“3, 

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за 

единния цифров пазар“4, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно „Повторна 

индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и 

устойчивостта“5, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно 

оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа6, 

– като взе предвид становище TEN/494 на Европейския икономически и социален 

комитет от 16 януари 2013 г. относно съобщението на Комисията до Европейския 

парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите, озаглавено „Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в 

Европа“ (COM(2012)0529), 

– като взе предвид членове 173, 179 и 180 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че целите на Комисията са подчинени на целите на 

разузнавателните служби на САЩ7, които се застъпват за максимална откритост 

на научните данни в света, за да поддържат водещата си роля, 

Б. като има предвид, че в Европа обемът на произвежданите и публикувани от 

                                                 
1 ОВ L 318, 4.12.2015 г., стр. 1. 
2 OВ L 175, 27.6.2013 г, стр. 1. 
3 Приети текстове, P8_TA(2016)0089. 
4 Приети текстове, P8_TA(2016)0009. 
5 Приети текстове, P7_TA(2014)0032. 
6 Приети текстове, P7_TA(2013)0535. 
7 Доклад на националната комисия за оценка на програмите за научноизследователска и развойна 

дейност на разузнавателната общност на САЩ – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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страна на учените трудове превишава капацитета за партньорско утвърждаване, 

което възпрепятства оценката на техния стратегически характер; 

В. като има предвид, че системите за регистрация на авторите и на научните 

публикации (системите ORCID1 и DOI2) са под юрисдикцията на щата Делауер; 

Г. като има предвид, че мрежата GEANT вече свързва националните 

изследователски мрежи, но с услуга в изчислителен облак, в която участва 

Амазон Уеб Сървис (Amazon Web Service3); 

Д. като има предвид, че другите сили в тази област прилагат стратегия в областта на 

цифровите технологии на ограничен достъп до данните, които притежават; като 

има предвид, че Китай изисква всеки оператор на изчислителен облак да е 

финансиран с най-малко 50% китайски капитали; 

Е. като има предвид, че високоскоростните изчисления са нишов пазар на стойност 

около 15 милиарда долара годишно спрямо 350 милиарда за полупроводниците и 

над 400 милиарда за софтуера; 

Ж. като има предвид, че Комисията не проведе консултации с единствения 

европейски производител на микропроцесори, пети в света, нито с най-голямото 

европейско дружество, предоставящо услуги в облак, но за разлика от това се 

консултира с неевропейските конкуренти; 

З. като има предвид, че благодарение на свободния софтуер Linux би могло не само 

да бъдат спестени десетки милиарди, но и да се изведе европейският цифров 

сектор на водеща позиция, но това не се счита за приоритет от Комисията; 

И. като има предвид, че Комисията приема за „европейско предприятие“ всяко 

предприятие, притежаващо филиал в Европа; като има предвид, че вследствие на 

това грешно обозначение тя подкрепя чуждестранни дружества, занимаващи се с 

лобиране, и пренебрегва европейските дружества; 

Обща информация 

1. отхвърля съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска инициатива за 

компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в 

Европа, основана на данни и знания“; 

2. отменя и желае да преразгледа своите предходни резолюции, основаващи се на 

погрешен анализ на свободно достъпните големи обеми от данни, вдъхновен от 

интересите на неевропейски сили; 

3. счита, че едно цифрово предприятие може да се разглежда като европейско 

единствено ако неговото седалище и основни управленски структури, центрове за 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
3 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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научноизследователска и развойна дейност и производствени обекти се на 

европейска територия и ако то се контролира от европейски капитали и подлежи 

на консолидирано данъчно облагане на територията на Европа; 

4. призовава Комисията и Съвета да преразгледат политиките на Съюза, така че 

подпомагането да бъде насочено към европейските цифрови дружества с висока 

добавена стойност; 

Отворена наука 

5. припомня, че данните са суровината на цифровата икономика и играят 

първостепенна роля във веригата за създаване на добавена стойност; подчертава, 

че съхраняването или обработката на данните извън Европа е равностойно на 

смърт за европейската цифрова икономика; изисква данните да се съхраняват, 

използват и да се повишава тяхната стойност от европейски дружества на 

територията на Съюза; 

6. предлага управлението на ORCID и DOI да бъде под европейска юрисдикция що 

се отнася до европейските учени и плодовете на техния труд; 

7. предупреждава за риска резултатите от научните изследвания да бъдат 

използвани извън Съюза, ако не се предоставя подкрепа за приложните научни 

изследвания и рисковите инвестиции; 

Оперативна съвместимост 

8. подчертава, че устойчивостта на дадена информационна система зависи от 

сигурността на националните системи и на междусистемните връзки, както и че 

фрагментираният характер на данните може следователно да гарантира цифровата 

устойчивост; 

9. призовава националните органи по сигурността (Националната агенция за 

киберсигурност на Франция – ANSSI, Федералната служба за сигурност на 

информационните технологии на Германия – BSI и др.) да участват пълноценно в 

обезпечаването на сигурността на междусистемните връзки; 

Договор за публично-частно партньорство в областта на 

високопроизводителните изчислителни технологии  

10. предлага да се преразпределят сумите, предвидени за Европейската технологична 

платформа за високопроизводителни изчислителни технологии (ETP4HPC), в 

полза на развитието на цифровите предприятия с висока добавена стойност; 

11. подчертава потенциала на квантовите технологии по отношение на компютрите и 

ключовете за криптиране; 

Господство в сектора на информационното оборудване и софтуер и изграждане на 

този сектор 

12. счита, че неспособността да се осигури господство в европейския цифров сектор 
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поражда риск за обществените свободи, неприкосновеността на личния живот и 

сегашното и бъдещото равнище на заетостта; 

13. призовава за преглед на европейския цифров сектор в Европа, на необходимите 

инвестиции за справяне с международната конкуренция и за поемане на 

управлението от европейски предприятия; 

14. призовава държавите членки и Съюза да насърчават и да финансират създаването 

на защитен свободен софтуер с Linux, първо в рамките на държавната 

администрация и училищата, а след това в предприятията и за широката 

общественост; 

15. счита, че е крайно необходимо да се насърчава взаимодействието между 

европейските производители на оборудване, разработчиците на софтуер и 

европейските доставчици на информационни услуги в облак; 

16. изтъква, че е важно да се обезпечи сигурността на доставките на чувствителни 

суровини, като редкоземните елементи, за да се запази производството на 

електронни компоненти в Европа; 

17. счита, че е крайно необходимо да се инвестира мащабно в производството на 

полупроводници; 

18. предлага създаването на европейски производствени мощности за сглобяване на 

компютри, като се има предвид, че роботизацията е залог за 

конкурентоспособност; 

19. призовава за отдаване на предпочитание на европейското измерение по 

отношение на реципрочността в обмена; 

За ново управление на данните 

20. призовава управлението на интернет в световен мащаб да зависи от Обединените 

нации; 

21. счита, че е от първостепенно значение да се приемат високи стандарти в областта 

на криптирането с оглед на сигурността на трансфера на данни, като се прилага 

принципът на изричното съгласие; 

22. призовава за Коперникова революция в цифровия икономически модел: „данните 

принадлежат на този, който ги предоставя“ и ползването им следва да става срещу 

възнаграждение за предоставящото ги лице, като се предвиди и механизъм за 

колективна защита срещу дружества, използващи данните безплатно; 

23. предлага на държавите членки да приемат възпиращи санкции, възлизащи на 

четири до десет пъти реализирания оборот, насочени срещу дружества, които 

използват неправомерно данни, като по този начин Европа ще се превърне в най-

сигурното място за съхранение на данни в света; 

° 



 

AM\1117079BG.docx  PE598.477v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

° ° 

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

Or. fr 

 

 


