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2016/2145(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0006/2017 

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos debesijos iniciatyvos 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos 

duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ (COM(2016) 0178) ir pridedamą 

Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2016) 0106), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategija“ (COM(2015) 0192) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 

(SWD(2015)0100), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Kuriame klestinčią, 

duomenimis grindžiamą ekonomiką“ (COM(2014) 0442), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos 

pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą „Nuotolinės 

kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (COM(2012) 0529), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Itin našus skaičiavimas. Europa pasaulinėse 

lenktynėse“ (COM(2012)0045), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos išvadas dėl perėjimo prie atvirojo 

mokslo sistemos, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 29 d. Tarybos išvadas dėl atvirų, duomenims imlių ir 

tinkle sujungtų mokslinių tyrimų, kaip spartesnių ir didesnės apimties inovacijų 

skatinamojo veiksnio, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui 

Lisabonoje pirmininkavusios valstybės išvadas, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/2240, kuriuo 
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nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo 

sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus 

modernizavimo priemonė1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 

informacijos pakartotinio naudojimo2 (VSI direktyva), 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl klestinčios, duomenimis 

grindžiamos ekonomikos kūrimo,3 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios 

skaitmeninės rinkos akto4, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos 

siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą5, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl debesijos kompiuterijos 

galimybių naudojimo Europoje6, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę TEN/494 dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Nuotolinės 

kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (COM(2012) 0529), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 173, 179 ir 180 

straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi Komisijos tikslai tarnauja JAV žvalgybos tarnybų7, kurios siekia kuo didesnio 

pasaulinio mokslinių duomenų atvirumo, kad išlaikytų savo pirmavimą, tikslams; 

B. kadangi didelė mokslininkų Europoje atliekamų ir skelbiamų darbų dalis viršija 

recenzavimo pajėgumą, taigi, neįmanoma įvertinti, ar jie yra strateginio pobūdžio; 

C. kadangi autorių ir mokslinių publikacijų registracijos sistemos (ORCID8 ir DOI9) 

priklauso Delavaro valstijos jurisdikcijai; 

D. kadangi tinklas GEANT jau susieja nacionalinius mokslinių tyrimų tinklus, tačiau tai 

                                                 
1 OL L 318, 2015 12 4, p. 1. 
2 OL L 175, 2013 6 27, p. 1. 
3 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0089. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009. 
5 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0032. 
6 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0535. 
7 Nacionalinės JAV žvalgybos bendruomenės mokslinių tyrimų ir plėtros vertinimo komisijos ataskaita – FAS 

2013 – DO – FASIC2013. 
8 Open Researcher and Contributor ID. 
9 Digital Object Identifier. 
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daroma naudojantis debesijos paslauga, kurią teikia įmonė „Amazon Web Service“1; 

E. kadangi kiti įtakingi subjektai taiko skaitmeninės srities strategiją, pagal kurią riboja 

prieigą prie savo duomenų; kadangi Kinija yra įpareigojusi visus debesijos paslaugų 

teikėjus turėti bent 50 proc. kiniško kapitalo; 

F. kadangi itin našaus kompiuterinio skaičiavimo paslaugos yra rinkos niša, užtikrinanti 

apie 15 milijardų dolerių per metus, palyginti su 350 milijardų vertės puslaidininkių 

rinka ir daugiau kaip 400 milijardų vertės programinės įrangos rinka; 

G. kadangi Komisija nesikonsultavo su vienintele Europos mikroprocesorių gamintoja 

(penkta pagal dydį pasaulyje), nei su didžiausia Europos debesijos paslaugų teikimo 

įmone, bet konsultavosi su konkurentais ne iš Europos; 

H. kadangi nemokama programinė įranga „Linux“ leistų ne tik sutaupyti dešimtis 

milijardų, bet ir užtikrinti Europos skaitmeninio sektoriaus valdymą, tačiau tai nėra 

Komisijos prioritetas; 

I. kadangi Komisija vadina europietiškomis įmonėmis visas įmones, kurios turi filialą 

Europoje; kadangi taikant tokią neteisingą apibrėžtį remiamos lobizmu užsiimančios 

užsienio įmonės ir nepaisoma Europos įmonių; 

Bendrosios nuostatos 

1. atmeta Komisijos komunikatą „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų 

ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“; 

2. paskelbia negaliojančiomis ir pageidauja persvarstyti ankstesnes savo rezoliucijas, 

grindžiamas šališka atvirųjų ir didelio kiekio duomenų sistemos analize, atitinkančia ne 

Europos subjektų interesus; 

3. mano, kad skaitmeninio sektoriaus įmonė gali būti laikoma Europos įmone tik tada, 

jeigu jos registruotoji buveinė ir pagrindiniai sprendimų priėmimo centrai, mokslinių 

tyrimų ir plėtros centrai ir gamybos objektai yra Europos teritorijoje ir jeigu kontrolinę 

jos kapitalo dalį sudaro europietiškas kapitalas ir jai taikoma konsoliduota mokesčių 

atskaitomybė Europos teritorijoje; 

4. ragina Komisiją ir Tarybą pakeisti Sąjungos politikos kryptį ir remti didelę pridėtinę 

vertę turinčias Europos skaitmeninio sektoriaus įmones; 

Atvirasis mokslas 

5. primena, kad duomenys yra pirminė skaitmeninės ekonomikos žaliava ir kad jiems 

tenka pagrindinis vaidmuo pridėtinės vertės grandinėje; pabrėžia, kad juos kaupti arba 

apdoroti ne Europoje reiškia sunaikinti Europos skaitmeninę ekonomiką; reikalauja, kad 

duomenis kauptų, apdorotų ir juos naudotų Europos įmonės Sąjungos teritorijoje; 

                                                 
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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6. siūlo, kad ORCID ir DOI valdysena, kai kalbama apie Europos mokslininkus ir jų 

produkciją, būtų Europos jurisdikcijoje; 

7. įspėja dėl rizikos, kad moksliniai tyrimai bus panaudojami ne Sąjungoje, jeigu nebus 

remiami taikomieji tyrimai ir rizikos kapitalas; 

Sąveikumas 

8. pabrėžia, kad informacinės sistemos atsparumas priklauso nuo nacionalinių sistemų 

saugumo ir jų tarpusavio sąsajų ir kad todėl duomenų fragmentacija gali užtikrinti 

skaitmeninio sektoriaus atsparumą; 

9. ragina visapusiškai įtraukti nacionalines saugumo institucijas (ANSSI, BSI ir kitas) į 

sistemų tarpusavio sąsajų saugumo užtikrinimą; 

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė itin našaus kompiuterinio skaičiavimo srityje  

10. siūlo ETP4HPC numatytas sumas perskirti didelę pridėtinę vertę turinčių skaitmeninio 

sektoriaus įmonių plėtrai; 

11. pabrėžia, kad kvantinės technologijos teikia dideles galimybes kompiuterių ir šifravimo 

kodų srityje; 

IT įrangos ir programinės įrangos sektoriaus  valdymas ir kūrimas 

12. mano, kad Europos skaitmeninio sektoriaus nevaldymas kelia grėsmę piliečių laisvėms, 

privataus gyvenimo paisymo principui ir dabartinėms bei būsimoms darbo vietoms; 

13. ragina atlikti Europos skaitmeninio sektoriaus, investicijų, kurių reikia dėl 

konkurencijos su užsieniu, ir Europos įmonių kontrolės auditą; 

14. ragina valstybes nares ir Sąjungą skatinti ir finansuoti saugios nemokamos programinės 

įrangos, grindžiamos „Linux“, kūrimą, visų pirma viešosiose įstaigose ir mokyklose, 

tada įmonėse ir visuomenėje; 

15. mano, jog būtina skatinti Europos įrangos gamintojų, programinės įrangos kūrėjų ir 

Europos debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjų sinergiją; 

16. atkreipia dėmesį į apsirūpinimo opius klausimus keliančiomis žaliavomis, pvz., 

retosiomis žemėmis, saugumo svarbą siekiant išlaikyti elektroninių komponentų 

gamybą Europoje; 

17. mano, jog būtina labai daug investuoti į puslaidininkių sektorių; 

18. siūlo sukurti Europos kompiuterių surinkimo grandines, užtikrinti robotizaciją, kuri 

sudarytų sąlygas būti konkurencingais; 

19. ragina suteikti prioritetą mainų abipusiškumo užtikrinimui; 

Siekiant naujo duomenų valdymo 
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20. ragina siekti, kad pasaulinis interneto valdymas priklausytų nuo Jungtinių Tautų; 

21. tvirtina, jog būtina priimti aukštus šifravimo standartus, siekiant užtikrinti bet kokio 

duomenų perdavimo saugumą, ir įgyvendinti išreikšto sutikimo principą; 

22. ragina įvykdyti radikalų skaitmeninės ekonomikos modelio perversmą: visi duomenys 

turi būti jų teikėjo nuosavybė, už jų panaudojimą duomenų teikėjui turi būti atlyginama, 

o bet kokiai įmonei, naudojančiai duomenis ir už tai neatsilyginančiai, turi būti keliamas 

kolektyvinis ieškinys; 

23. siūlo valstybėms narėms patvirtinti atgrasomąsias sankcijas, prilygstančias 4–10 kartų 

didesnei už apyvartą sumai, toms įmonėms, kurios neteisėtai naudoja duomenis, ir taip 

užtikrinti, kad Europa būtų saugi duomenų kaupimo vieta pasaulyje; 

° 

° ° 

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. fr 

 

 


