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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0006/2017 

Usnesení Evropského parlamentu o Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu 

– vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech 

a znalostech“ (COM(2016)0178) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise 

(SWD(2016)0106), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ 

(COM(2015)0192) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise 

(SWD(2015)0100), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2014 nazvané „Na cestě k prosperující 

ekonomice založené na datech“ (COM(2014)0442), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl 

pro růst a hospodářskou obnovu“ (COM(2012)0582), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. září 2012 nazvané „Uvolnění potenciálu cloud 

computingu v Evropě“ (COM(2012)0529), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Vysoce výkonná výpočetní technika: evropská 

pozice v celosvětovém závodu“ (COM(2012)0045), 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 27. května 2016 o přechodu k systému otevřené vědy, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 29. května 2015 o otevřeném, datově náročném 

a vzájemně propojeném výzkumu jakožto hnací síle pro rychlejší a širší inovace, 

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo 

v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 

25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné 
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rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2), jako 

prostředek modernizace veřejného sektoru1, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 

2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného 

sektoru 2(směrnice o informacích veřejného sektoru), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2016 o cestě k prosperující ekonomice 

založené na datech3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném 

digitálním trhu4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o reindustrializaci Evropy s cílem 

podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o uvolnění potenciálu cloud 

computingu v Evropě6, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru TEN/494 ze 

dne 16. ledna 2013 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uvolnění potenciálu cloud 

computingu v Evropě“ (COM(2012) 529), 

– s ohledem na články 173, 179 a 180 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že se cíle Komise podřizují cílům tajných služeb USA7, které 

prosazují co největší otevřenost světových vědeckých údajů, aby si udržely svou 

vedoucí pozici; 

B. vzhledem k tomu, že množství prací připravených a zveřejněných vědci v Evropě 

přesahuje možnosti vzájemného ověřování, což znemožňuje posoudit jejich strategický 

význam; 

C. vzhledem k tomu, že registrační systémy pro autory a vědecké publikace (systémy 

ORCID8 a DOI9) podléhají jurisdikci státu Delaware; 

D. vzhledem k tomu, že síť GEANT již spojuje vnitrostátní výzkumné sítě, ale s cloudovou 

                                                 
1 Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 1. 
2 Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 1. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0089. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
5 Přijaté texty, P7_TA(2014)0032. 
6 Přijaté texty, 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 – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
8 Open Researcher and Contributor ID. 
9 Digital Object Identifier. 
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službou, která zahrnuje internetové služby Amazon Web Service1; 

E. vzhledem k tomu, že ostatní mocnosti mají digitální strategii, která omezuje přístup 

k jejich údajům, a vzhledem k tomu, že Čína vyžaduje, aby měl každý provozovatel 

cloudu alespoň 50 % čínského kapitálu; 

F. vzhledem k tomu, že vysoce výkonná výpočetní technika (HPC) je nikový trh v hodnotě 

přibližně 15 miliard USD ročně, oproti 350 miliardám dolarů u polovodičů a více než 

400 miliardám USD u software; 

G. vzhledem k tomu, že Komise vůbec nekonzultovala s jediným evropským výrobcem 

mikroprocesorů, který je pátým největším na světě, ani s největší evropskou společností 

cloud computingu, avšak konzultovala jejich s neevropskými konkurenty; 

H. vzhledem k tomu, že bezplatný software Linux by jednak vedl k úsporám ve výši 

desítek miliard eur, ale rovněž umožnil, aby evropské digitální odvětví hrálo vůdčí 

úlohu, což však pro Komisi není prioritou; 

I. vzhledem k tomu, že Komise označuje jakoukoli společnost s evropskou dceřinou 

společností za „evropskou společnost“ a takovéto chybné označování vede k tomu, že 

Komise podporuje lobbující cizí společnosti a přitom opomíjí evropské společnosti; 

Obecné otázky 

1. odmítá sdělení Komise nazvané „Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – 

vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech“; 

2. odvolává svá předchozí usnesení založená na neobjektivní analýze otevřených 

a hromadných údajů, jež byla motivována zájmy neevropských mocností, a přeje si tato 

usnesení revidovat; 

3. je přesvědčen, že digitální společnost může být označována jako evropská jen tehdy, 

jsou-li její sídlo a hlavní rozhodovací střediska, výzkumná a vývojová centra a místa 

výroby na evropském území, jestliže je pod kontrolou evropského kapitálu a podléhá-li 

povinnosti platit konsolidované daně na evropském území; 

4. žádá Komisi a Radu, aby změnily zaměření politik EU tak, že soustředí podporu na 

evropské digitální společnosti s vysokou přidanou hodnotou; 

Otevřená věda 

5. připomíná, že údaje jsou surovinami digitálního hospodářství a hrají zásadní úlohu 

v rámci řetězce přidané hodnoty; zdůrazňuje, že ukládání nebo zpracovávání údajů 

mimo Evropu likviduje evropské digitální hospodářství; žádá, aby ukládání, 

zpracovávání a využívání údajů prováděly evropské společnosti na území Unie; 

6. navrhuje, aby správa systémů ORCID a DOI, pokud jde o evropské vědce a jejich práci, 

                                                 
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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podléhala evropské jurisdikci; 

7. varuje před rizikem, že by výzkum mohl být využíván mimo Unii, pokud nebude 

dostupná podpora pro aplikovaný výzkum a rizikový kapitál; 

Interoperabilita 

8. zdůrazňuje, že odolnost informačního systému závisí na bezpečnosti vnitrostátních 

systémů a propojení mezi těmito systémy a že roztříštěnost dat může proto zajistit 

digitální odolnost; 

9. vyzývá k tomu, aby se do zajištění bezpečného propojení plně zapojily vnitrostátní 

bezpečnostní orgány (ANSSI, BSI ...); 

Smlouva o partnerství veřejného a soukromého sektoru pro vysoce výkonnou výpočetní 

techniku  

10. navrhuje, aby byly částky vyčleněné pro ETP4HPC přesunuty na rozvoj digitálních 

společností s vysokou přidanou hodnotou; 

11. zdůrazňuje stávající potenciál, jejž mají kvantové technologie pro počítače a šifrovací 

klíče; 

Kontrola a budování hardwarového a softwarového odvětví 

12. je toho názoru, že nedostatečná regulace evropského digitálního průmyslu představuje 

hrozbu pro občanské svobody, respektování soukromí a také pro současnou a budoucí 

zaměstnanost; 

13. vyzývá k provedení auditu digitálního průmyslu v Evropě a k investicím nezbytným 

k tomu, aby mohl čelit zahraniční konkurenci a snahám o převzetí evropských 

společností; 

14. žádá členské státy a Unii, aby podporovaly a financovaly vývoj bezpečného 

svobodného softwaru s Linuxem, nejprve v rámci veřejné správy a školství a potom ve 

firmách a pro veřejnost; 

15. je přesvědčen, že je nezbytné podporovat součinnost mezi evropskými výrobci 

hardwaru, vývojáři softwaru a evropskými poskytovateli cloud computingu; 

16. zdůrazňuje význam zabezpečení dodávek kritických surovin, jako jsou vzácné zeminy, 

aby se výroba elektronických součástek udržela v Evropě; 

17. pokládá za zásadně důležité masivně investovat do polovodičového průmyslu; 

18. navrhuje vytvoření evropských produkčních řetězců pro montáž počítačů, přičemž by 

jejich konkurenceschopnost mohlo zajišťovat používání robotů; 

19. žádá, aby pro vzájemný obchod byly upřednostňovány evropské společnosti; 
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Pro novou správu dat 

20. vyzývá k tomu, aby celosvětová správa internetu podléhala Organizaci spojených 

národů; 

21. trvá na tom, že pro bezpečnost všech datových přenosů je životně důležité přijmout 

vysoké standardy šifrování, spolu s prováděním zásady výslovného souhlasu; 

22. vyzývá ke změně pohledu na digitální hospodářský model: „všechny údaje jsou 

vlastnictvím toho, kdo je poskytuje“, za jejich používání náleží poskytovatelům odměna 

a na společnosti, které by údaje používaly bez zaplacení, by měly být podány hromadné 

žaloby; 

23. navrhuje, aby členské státy ukládaly firmám, jež používají data nezákonně, odrazující 

pokuty, a to ve výši čtyřnásobku až desetinásobku jejich obratu, a tím z Evropy učinily 

světově bezpečné útočiště pro ukládání údajů; 

° 

° ° 

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

Or. fr 

 

 

 


