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9.2.2017 A8-0006/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jean-Luc Schaffhauser 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0006/2017 

Jerzy Buzek 

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu 

(2016/2145(INI)) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0006/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud 

computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v 

Európe [COM(2016)0178] a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 

[SWD(2016)0106], 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v 

Európe (COM(2015)0192) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 

(SWD(2015)0100), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Na ceste k prosperujúcemu 

hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky 

priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva [COM(2012)0582], 

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie z 27. septembra 2012 s názvom 

Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe (COM(2012)0529), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vysoko výkonná výpočtová technika: 

Miesto Európy v globálnych pretekoch [COM(2012)0045], 

– so zreteľom na závery Rady z 27. mája 2016 o prechode k systému otvorenej vedy, 

– so zreteľom na závery Rady z 29. mája 2015 o otvorenom a prepojenom výskume 

intenzívne využívajúcom údaje ako hnacej sile rýchlejšej a širšej inovácie, 

– so zreteľom na závery predsedníctva po zasadnutí Európskej rady 23. a 24. marca 2000 

v Lisabone, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2240 z 25. 

novembra 2015, ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability a spoločné 

rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2) ako prostriedok 
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modernizácie verejného sektora1, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, 

ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného 

sektora2 (smernica o informáciách verejného sektora), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2016 o oznámení s názvom Na ceste k 

prosperujúcemu hospodárstvu3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o iniciatíve s názvom Smerom k aktu 

o jednotnom digitálnom trhu4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom 

podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud 

computingu v Európe6, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru TEN/494 zo 

16. januára 2013 k oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Uvoľnenie potenciálu cloud 

computingu v Európe (COM(2012)0529), 

– so zreteľom na články 173, 179 a 180 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže ciele Komisie podliehajú cieľom spravodajských služieb USA7, ktoré presadzujú 

maximálne otvorené svetové vedecké údaje na zachovanie svojho vedúceho postavenia; 

B. keďže počet prác, ktoré vyhotovili a publikovali vedci v Európe, prekračuje kapacitu 

partnerov overovať tieto práce, čím sa znemožňuje hodnotenie ich strategickej povahy; 

C. keďže systémy registrácie autorov a vedeckých publikácií (systémy ORCID8 a DOI9) sú 

pod jurisdikciou štátu Delaware; 

D. keďže sieť GEANT už spája národné siete v oblasti výskumu, ale cloudovou službou, 

do ktorej je zapojená firma Amazon Web Service10; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2015, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2016)0089. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
5 Prijaté texty, P7_TA(2014)0032. 
6 Prijaté texty, P7_TA(2013)0535. 
7 Správa národnej komisie pre preskúmanie výskumných a vývojových programov United States Intelligence 

Community – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
8 Open Researcher and Contributor ID. 
9 Digital Object Identifier. 
10 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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E. keďže ďalšie veľmoci majú digitálnu stratégiu obmedzeného prístupu k ich údajom; 

keďže Čína núti každého operátora cloudu, aby mal minimálne 50 % podiel čínskeho 

kapitálu; 

F. keďže vysokovýkonná výpočtová technika (HPC) je špecializovaný trh v hodnote 

približne 15 miliárd dolárov ročne, oproti 350 miliardám v prípade polovodičov a viac 

ako 400 miliardám v prípade oblasti softvéru; 

G. keďže Komisia na rozdiel od konkurentov mimo Európy neuskutočnila konzultácie s 

jediným európskym výrobcom mikroprocesorov, ktorý je piaty v celosvetovom 

rebríčku, ani s najväčšou európskou cloudovou spoločnosťou; 

H. keďže slobodný softvér Linux by okrem úspor vo výške desiatok miliárd umožnil 

európskemu digitálnemu odvetviu dosiahnuť vedúce postavenie, čo však pre Komisiu 

nie je prioritou; 

I. keďže Komisia výrazom „európsky podnik“ označuje každý podnik, ktorý má európsku 

pobočku; keďže toto chybné označenie ju vedie k tomu, aby podporovala lobujúce 

zahraničné spoločnosti a zanedbávala európske podniky; 

Všeobecné informácie 

1. odmieta oznámenie Komisie s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – 

budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe; 

2. odvoláva a chce prehodnotiť svoje predchádzajúce uznesenia založené na skreslenej 

analýze otvorených a hromadných údajov, ktorá bola motivovaná záujmami mocností 

mimo Európy; 

3. domnieva sa, že digitálna spoločnosť môže byť považovaná za európsku len vtedy, ak 

sa jej sídlo, ako aj jej hlavné centrá rozhodovania, centrá výskumu a vývoja a miesta 

výroby nachádzajú na európskom území, ak je kontrolovaná európskym kapitálom a 

podlieha konsolidovanému zdaneniu na európskom území; 

4. vyzýva Komisiu a Radu, aby zmenili zameranie politík EÚ s cieľom sústreďovať 

podporu  na európske digitálne spoločnosti s vysokou pridanou hodnotou; 

Otvorená veda 

5. pripomína, že údaje sú základnou surovinou digitálnej ekonomiky a zohrávajú kľúčovú 

úlohu v reťazci pridanej hodnoty; zdôrazňuje, že ich uchovávanie alebo spracovanie 

mimo Európy znamená likvidáciu európskej digitálnej ekonomiky; požaduje, aby 

ukladanie, prevádzku a využívanie údajov vykonávali európske spoločnosti na území 

Únie; 

6. navrhuje, aby riadenie prebiehajúce pod vedením inštitúcií ORCID a DOI bolo pod 

európskou jurisdikciou, pokiaľ ide o európskych vedcov a ich výsledky; 

7. varuje pred rizikom zhodnocovania výskumu mimo Únie, ak sa nepodporia aplikovaný 

výskum a rizikový kapitál; 
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Interoperabilita 

8. zdôrazňuje, že odolnosť informačného systému závisí od bezpečnosti vnútroštátnych 

systémov a prepojení medzi týmito systémami a že fragmentácia údajov môže preto 

zaistiť odolnosť digitálneho odvetvia; 

9. žiada, aby sa národné bezpečnostné orgány (ANSSI, BSI atď.) plne zúčastňovali na 

zabezpečení prepojení; 

Zmluva o verejno-súkromnom partnerstve v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky  

10. navrhuje presunúť sumu stanovenú pre ETP4HPC na rozvoj digitálnych spoločností s 

vysokou pridanou hodnotou; 

11. zdôrazňuje, že kvantové technológie majú skutočný potenciál pre počítače a šifrovacie 

kľúče; 

Riadenie a vybudovanie odvetvia informačných zariadení a softvéru 

12. domnieva sa, že nezvládnutie európskeho digitálneho odvetvia predstavuje 

nebezpečenstvo pre verejné slobody, rešpektovanie súkromia a aktuálnu i budúcu 

zamestnanosť; 

13. žiada audit digitálneho odvetvia v Európe, investície, ktoré sú nevyhnutné vo vzťahu k 

zahraničnej konkurencii a v súvislosti s prevzatím kontroly nad európskymi 

spoločnosťami; 

14. vyzýva členské štáty a Úniu, aby podporovali a financovali programovanie 

zabezpečených slobodných softvérov na platforme Linux, najskôr v rámci verejnej 

správy a škôl, neskôr i v podnikoch a v radoch širokej verejnosti; 

15. považuje za nevyhnutné podporovať synergiu medzi európskymi výrobcami zariadení, 

vývojármi softvérov a európskymi poskytovateľmi cloud computingu; 

16. zdôrazňuje význam bezpečnosti dodávok citlivých surovín, ako sú vzácne zeminy, s 

cieľom udržať výrobu elektronických súčiastok v Európe; 

17. domnieva, že je nevyhnutné investovať značné prostriedky do odvetvia polovodičov; 

18. navrhuje vytvorenie európskych reťazcov na montáž osobných počítačov, ktorých 

konkurencieschopnosť by umožnila robotizácia; 

19. žiada, aby sa v Európe uprednostňovala reciprocita obchodu; 

V záujme nového riadenia údajov 

20. žiada, aby celosvetové riadenie internetu záviselo od OSN; 

21. tvrdí, že je nevyhnutné prijať prísne normy šifrovania pre bezpečnosť prenosu údajov a 

s uplatňovaním zásady výslovného súhlasu; 
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22. požaduje zásadný obrat v myslení v oblasti digitálneho ekonomického modelu: „všetky 

údaje vlastní ten, kto ich poskytuje“ a ich využívanie si vyžaduje odmenu pre toho, kto 

ich poskytuje, pričom je zavedená možnosť podávania hromadných žalôb proti každej 

spoločnosti, ktorá využíva údaje bez odmeny; 

23. navrhuje, aby členské štáty prijali odrádzajúce sankcie vo výške štvor- až desaťnásobku 

obratu voči spoločnostiam, ktoré nezákonne využívajú údaje, čím sa z Európy stane 

bezpečný prístav pre uchovávanie údajov vo svete; 

° 

° ° 

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii  

Or. fr 

 

 


