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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.2.2017 A8-0006/1 

Módosítás  1 

Jean-Luc Schaffhauser 

a ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2017 

Jerzy Buzek 

az európai számításifelhő-kezdeményezésről 

(2016/2145(INI)) 

Az A8-0006/2017 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai számításifelhő-kezdeményezésről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az „Európai számításifelhő-kezdeményezés – versenyképes adatközpontú és 

tudásalapú gazdaság kiépítése Európában” című bizottsági közleményre 

(COM(2016)0178) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumra 

(SWD(2016)0106), 

– tekintettel az „Európai digitális egységes piaci stratégia” című bizottsági közleményre 

(COM(2015)0192) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumra 

(SWD(2015)0100), 

– tekintettel az „Úton a prosperáló, adatközpontú gazdaság felé” című, 2014. július 2-i 

bizottsági közleményre (COM(2014)0442), 

– tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” 

című, 2012. október 10-i bizottsági közleményre (COM(2012)0582), 

– tekintettel „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában” című, 2012. 

szeptember 27-i bizottsági közleményre (COM(2012)0529), 

– tekintettel a „Nagyteljesítményű számítástechnika: Európa helye a globális versenyben” 

című bizottsági közleményre (COM(2012)0045), 

– tekintettel a nyitott tudomány rendszerére való áttérésről szóló, 2016. május 27-i tanácsi 

következtetésekre, 

– tekintettel a gyorsabb és szélesebb körű innováció motorjaként szolgáló nyitott, 

hálózatba szervezett és adatintenzív kutatásról szóló, 2015. május 29-i tanácsi 

következtetésekre, 

– tekintettel az Európai Tanács 2000. március 23–24-i lisszaboni ülését követő elnökségi 

következtetésekre, 
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– tekintettel az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére 

álló interoperabilitási megoldásokra és közös keretekre vonatkozó programnak (ISA² 

program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról szóló 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2240 európai parlamenti és tanácsi határozatra1, 

– tekintettel a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK 

irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre2 (PSI-irányelv), 

– tekintettel az „Úton a prosperáló, adatközpontú gazdaság felé” című, 2016. március 10-i 

állásfoglalására3, 

– tekintettel „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című, 

2016. január 19-i állásfoglalására4, 

– tekintettel a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében Európa 

újraiparosításáról szóló, 2014. január 15-i állásfoglalására5, 

– tekintettel „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában” című, 2013. 

december10-i állásfoglalására6, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Bizottság által az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának címzett, „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása 

Európában” című közleményéről (COM(2012)0529) szóló, 2013. január 16-i TEN/494 

véleményére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 173., 179. és 180. 

cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

A. mivel a Bizottság az USA hírszerző szolgálatainak célkitűzéseit veszi át7, márpedig az 

utóbbiak vezető szerepük megőrzése érdekében a világ tudományos adatainak lehető 

legnagyobb mértékű nyílt hozzáférését szorgalmazzák; 

B. mivel a tudósok által Európában végzett és publikált munkák – hatalmas mennyisége 

miatt – meghaladják a szakmai értékelés lehetőségeit, és így e munkák stratégiai 

jelentősége sem értékelhető; 

                                                 
1 HL L 318., 2015.12.4., 1. o. 
2 HL L 175., 2013.6.27., 1. o. 
3 E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0089. 
4 E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0009. 
5 E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0032. 
6 E napon elfogadott szövegek, 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. 
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C. mivel a szerzők és a tudományos publikációk nyilvántartási rendszerei (az ORCID1 és a 

DOI2 rendszer) Delaware állam joghatósága alá tartoznak; 

D. mivel a GEANT hálózat már összeköti a nemzeti kutatási hálózatokat, ez azonban olyan 

számítási felhő segítségével történik, amelyben az Amazon Web Services is részt vesz3; 

E. mivel más nagyhatalmak digitális stratégiája korlátozza az adataikhoz való hozzáférést; 

mivel Kína előírja, hogy a kínai tőkerészesedés minden egyes számításifelhő-

szolgáltatóban legalább 50% kell legyen; 

F. mivel a nagyteljesítményű számítástechnika olyan réspiac, amelynek éves forgalma kb. 

15 milliárd dollár, míg a félvezetőké 350, a szoftvereké pedig több mint 400 milliárd 

dollár; 

G. mivel a Bizottság nem konzultált sem az egyetlen európai mikroprocesszor-gyártóval – 

amely világszinten az ötödik helyen áll –, sem a legnagyobb európai számításifelhő-

szolgáltatóval, miközben Európán kívüli versenytársaikkal igen; 

H. mivel a Linux szabad szoftver a több tízmilliárdnyi megtakarításon kívül az európai 

digitális ágazat ellenőrzését is lehetővé teszi, a Bizottság számára ez azonban nem jelent 

prioritást; 

I. mivel a Bizottság valamennyi olyan vállalkozást „európai vállalkozásnak” nevez, amely 

egy európai leányvállalattal rendelkezik; mivel ez a téves megjelölés a 

lobbitevékenységet folytató külföldi vállalkozások támogatását és az európai 

vállalkozások figyelmen kívül hagyását eredményezi; 

Általános megállapítások 

1. elutasítja az „Európai számításifelhő-kezdeményezés – a versenyképes adat- és 

tudásalapú gazdaság kiépítése Európában” című bizottsági közleményt; 

2. semmisnek nyilvánítja és felül kívánja vizsgálni korábbi állásfoglalásait, amelyek a 

nyílt hozzáférésű és tömeges adatoknak az Európán kívüli nagyhatalmak érdekei által 

ihletett, elfogult elemzésén alapulnak; 

3. úgy véli, hogy egy számítástechnikai vállalkozás csak akkor tekinthető európainak, ha 

székhelye és fő döntéshozatali központjai, K+F központjai és gyártelepei európai 

területen találhatók, továbbá ha többségében európai tőke áll mögötte, és európai 

területen konszolidált társaságiadó-alappal rendelkezik; 

4. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az uniós politikákat olyan módon alakítsák át, 

hogy elsősorban a magas hozzáadott értékkel rendelkező európai számítástechnikai 

vállalkozások részesüljenek támogatásban; 

                                                 
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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Nyitott tudomány 

5. emlékeztet, hogy a digitális gazdaságnak az adatok a nyersanyagai, és ezek alapvető 

szerepet játszanak az értékláncban; hangsúlyozza, hogy az Európán kívüli adattárolás 

vagy -kezelés végzetes az európai digitális gazdaságra; kéri, hogy az adatok tárolását, 

felhasználását és feldolgozását az EU területén európai vállalkozások végezzék; 

6. javasolja, hogy az ORCID-ot és a DOI-t irányító vezetőség az európai tudósok és 

alkotásaik tekintetében európai joghatóság alá tartozzon; 

7. figyelmeztet a kutatások Európán kívüli felhasználásának kockázatára, amennyiben az 

alkalmazott kutatást és a kockázati tőkét nem támogatják; 

Átjárhatóság 

8. hangsúlyozza, hogy az informatikai rendszerek rezilienciája a nemzeti rendszerek 

biztonságától és az e rendszerek közötti összekapcsolásoktól függ, továbbá hogy az 

adatok fragmentálása ilyen módon biztosíthatja a digitális rezilienciát; 

9. kéri, hogy a nemzeti biztonsági hatóságokat (ANSSI, BSI stb.) teljes körűen vonják be 

az összekapcsolások biztonságossá tételébe; 

A köz- és magánszféra közötti partnerség szerződése a nagyteljesítményű 

számítástechnikáról  

10. javasolja az ETP4HPC számára előirányzott összegeknek a magas hozzáadott értékkel 

rendelkező digitális vállalkozások fejlesztése céljából történő újbóli elosztását; 

11. hangsúlyozza, hogy a kvantumtechnológiák működő lehetőséget kínálnak a 

számítógépek és a titkosítási kulcsok tekintetében; 

Az informatikai berendezések és szoftverek ágazatának ellenőrzése és kialakítása 

12. úgy véli, hogy az európai digitális ágazat ellenőrzésének a hiánya veszélyezteti a polgári 

szabadságjogokat, a magánélet tiszteletben tartását és a jelenlegi és a jövőbeli 

foglalkoztatást; 

13. kéri az európai digitális ágazat, a külföldi verseny miatt szükségessé vált beruházások, 

illetve az európai vállalkozások feletti ellenőrzés megszerzését; 

14. kéri a tagállamokat és az EU-t, hogy ösztönözze és finanszírozza Linux alapú 

biztonságos szabad szoftverek fejlesztését, először a közigazgatás és az iskolák 

keretében, majd a vállalkozásoknál és a nagyközönség számára; 

15. úgy ítéli meg, hogy elengedhetetlen a berendezések európai gyártói, a szoftverfejlesztők 

és az európai számításifelhő-szolgáltatók közötti szinergiák ösztönzése; 

16. hangsúlyozza az érzékeny nyersanyagok, úgymint a ritkaföldfémek 

ellátásbiztonságának fontosságát az elektronikai alkatrészek gyártásának Európában 

való megtartása érdekében; 
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17. elengedhetetlennek tekinti a félvezetők ágazatában történő jelentős mértékű beruházást; 

18. javasolja európai számítógép-összeszerelési láncok létrehozását és a versenyképességet 

biztosító robotizációt; 

19. kéri a kölcsönös kereskedelem előnyben részesítését Európában; 

Egy új adatkormányzás felé 

20. kéri, hogy az internet globális kormányzását rendeljék az ENSZ alá; 

21. megállapítja, hogy az adattovábbítások biztonsága érdekében elengedhetetlen a 

magasabb szintű titkosítási szabványok elfogadása, illetve a kifejezett beleegyezés 

elvének alkalmazása; 

22. kopernikuszi forradalomra szólít fel a digitális gazdaság modelljében: „minden adat azé, 

aki szolgáltatja”, az adatok felhasználásáért az adatszolgáltatónak fizetni kell, az 

adatokat ellenszolgáltatás nélkül felhasználó vállalkozásokkal szemben pedig kollektív 

jogorvoslatot lehet alkalmazni; 

23. javasolja, hogy a tagállamok alkalmazzanak az árbevétel legalább négyszeresének és 

legfeljebb tízszeresének megfelelő összegű visszatartó szankciókat az adatokat 

illegálisan felhasználó vállalkozásokkal szemben, hogy Európa a világ biztonságos 

adatkikötője legyen; 

° 

° ° 

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Or. fr 

 

 


