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9.2.2017 A8-0006/1 

Predlog spremembe  1 

Jean-Luc Schaffhauser 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0006/2017 

Jerzy Buzek 

Evropska pobuda za računalništvo v oblaku 

2016/2145(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0006/2017 

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski pobudi za računalništvo v oblaku 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropska pobuda za računalništvo v 

oblaku – vzpostavljanje konkurenčnega podatkovnega gospodarstva znanja v Evropi 

(COM(2016)0178) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu 

sporočilu (SWD(2016)0106, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za 

Evropo (COM(2015)0192) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu 

sporočilu (SWD(2015)0100), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Uspešnemu 

podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (COM(2014)0442), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom Močnejša 

evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva (COM(2012)0582), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. septembra 2012 z naslovom Sprostitev 

potenciala računalništva v oblaku v Evropi (COM(2012)0529), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Visoko zmogljivo računalništvo: položaj 

Evrope v globalni tekmi (COM(2012)0045), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 27. maja 2016 o prehodu na sistem odprte znanosti, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 29. maja 2015 o odprtih, podatkovno intenzivnih in 

omrežnih raziskavah kot gonilni sili za hitrejše in širše inovacije, 

– ob upoštevanju sklepov, ki jih je predsedstvo Evropskega sveta sprejelo 23. in 24. 

marca 2000 v Lizboni, 

– ob upoštevanju Sklepa (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za 
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evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za 

posodobitev javnega sektorja1, 

– ob upoštevanju Direktive 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 

2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega 

sektorja2 (direktiva o informacijah javnega sektorja), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2016 o sporočilu Komisije z naslovom 

Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 z naslovom Aktu za enotni 

digitalni trg naproti4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2014 z naslovom Ponovna 

industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o sprostitvi potenciala 

računalništva v oblaku v Evropi6, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora TEN/494 z dne 16. 

januarja 2013 o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Sprostitev potenciala 

računalništva v oblaku v Evropi (COM(2012)0529), 

– ob upoštevanju členov 173, 179 in 180 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker so cilji Komisije v skladu s cilji obveščevalnih služb Združenih držav7, ki se 

zavzemajo za kar največjo odprtost svetovnih znanstvenih podatkov, s čimer želijo 

ohraniti vodilni položaj; 

B. ker znanstveniki v Evropi napišejo in objavijo več del, kot jih je mogoče strokovno 

potrditi, zaradi česar ni mogoče oceniti njihove strateške vrednosti; 

C. ker so sistemi za registracijo avtorjev in znanstvenih objav (sistema ORCID8 in DOI9) v 

pristojnosti ameriške zvezne države Delaware; 

D. ker mreža GEANT že povezuje nacionalne raziskovalne mreže, a prek storitve v oblaku, 

                                                 
1 UL L 318, 4.12.2015, str. 1. 
2 UL L 175, 27.6.2013, str. 1. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0089. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0009. 
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0032. 
6 Sprejeta besedila, 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 (Poročilo nacionalne komisije za pregled raziskovalnih in razvojnih programov 

obveščevalne skupnosti Združenih držav) – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
8 Open Researcher and Contributor ID (odprt identifikator raziskovalcev in avtorjev prispevkov). 
9 Digital Object Identifier (identifikator digitalnega objekta). 
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v kateri sodeluje podjetje Amazon Web Service1; 

E. ker druge velesile izvajajo digitalno strategijo omejenega dostopa do svojih podatkov; 

ker Kitajska od vseh operaterjev v oblaku zahteva, da imajo najmanj 50 % kitajskega 

kapitala; 

F. ker je visoko zmogljivo računalništvo tržna niša, ki prinaša približno 15 milijard 

dolarjev letno v primerjavi s 350 milijardami za polprevodnike in več kot 400 

milijardami za programsko opremo; 

G. ker se Komisija ni posvetovala z edinim evropskim proizvajalcem mikroprocesorjev, ki 

je peti na svetu, niti z največjim evropskim podjetjem za računalništvo v oblaku, 

posvetovala pa se je z neevropskimi konkurenti; 

H. ker z brezplačno programsko opremo Linux ne bi ustvarili le za več deset milijard 

prihrankov, temveč tudi obvladali evropski digitalni sektor, vendar to za Komisijo ni 

prednostna naloga; 

I. ker Komisija vsako podjetje, ki ima evropsko podružnico, imenuje evropsko podjetje; 

ker zaradi tega zavajajočega poimenovanja podpira tuja podjetja, ki izvajajo lobiranje, 

in zapostavlja evropska podjetja; 

Splošno 

1. zavrača sporočilo Komisije z naslovom Evropska pobuda za računalništvo v oblaku – 

razvoj konkurenčnega gospodarstva v Evropi, ki temelji na podatkih in znanju; 

2. razveljavlja in želi pregledati svoje prejšnje resolucije, temelječe na pristranski analizi 

odprtih in množičnih podatkov, ki je bila opravljena pod vplivom interesov neevropskih 

velesil; 

3. meni, da lahko digitalno podjetje šteje za evropsko le, če so njegov sedež in njegovi 

glavni centri odločanja, raziskovalni in razvojni centri ter proizvodni objekti na 

evropskem ozemlju, če ga upravlja evropski kapital in če je zavezano plačilu 

konsolidiranega davka na evropskem ozemlju; 

4. poziva Komisijo in Svet, naj politiko Unije preusmerita tako, da bo podpirala evropska 

digitalna podjetja z veliko dodano vrednostjo; 

Odprta znanost 

5. želi opomniti, da so podatki „surovina“ digitalnega gospodarstva in imajo temeljno 

vlogo v verigi dodane vrednosti; poudarja, da bi njihovo shranjevanje ali obdelovanje 

zunaj Evrope pomenilo propad evropskega digitalnega gospodarstva; zahteva, da 

podatke hranijo, izkoriščajo in ovrednotijo evropska podjetja na ozemlju Unije; 

6. predlaga, naj bo upravljanje sistemov ORCID in DOI za evropske znanstvenike in 

                                                 
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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njihova dela v evropski pristojnosti; 

7. opozarja, da brez podpiranja uporabnih raziskav in tveganega kapitala obstaja tveganje, 

da se bodo raziskave izkoriščale zunaj Unije; 

Interoperabilnost 

8. poudarja, da je odpornost tovrstnega informacijskega sistema odvisna od varnosti 

nacionalnih sistemov in njihove medsebojne povezanosti, tako da je mogoče z 

razdrobljenostjo podatkov zagotoviti digitalno odpornost; 

9. poziva, naj bodo v zagotavljanje medsebojne povezanosti v celoti vključeni nacionalni 

varnostni organi (ANSSI, BSI itd.); 

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu na področju visoko zmogljivega računalništva  

10. predlaga, da bi sredstva, predvidena za platformo ETP4HPC, preusmerili v razvoj 

digitalnih podjetij z veliko dodano vrednostjo; 

11. poudarja, da ima kvantna tehnologija dejanski potencial za računalnike in ključe za 

šifriranje; 

Obvladovanje in izgradnja sektorja računalniške in programske opreme 

12. meni, da neobvladovanje evropskega digitalnega sektorja ogroža državljanske 

svoboščine, spoštovanje zasebnega življenja ter sedanja in prihodnja delovna mesta; 

13. poziva k reviziji digitalnega sektorja v Evropi, naložb, ki jih narekuje tuja konkurenca, 

in prevzemanja nadzora nad evropskimi podjetji; 

14. poziva države članice in Unijo, naj spodbujajo in financirajo ustvarjanje varne 

brezplačne programske opreme z operacijskim sistemom Linux, najprej v javnih 

upravah in šolah, nato pa še v podjetjih in za širšo javnost; 

15. meni, da je nujno spodbujati sinergijo med evropskimi proizvajalci opreme, razvijalci 

programske opreme in evropskimi ponudniki računalništva v oblaku; 

16. poudarja pomen varne oskrbe z občutljivimi surovinami, kot so redki zemeljski 

elementi, če želimo v Evropi še naprej izdelovati elektronske dele; 

17. meni, da je nujno veliko vlagati v polprevodnike; 

18. predlaga, da bi ustanovili evropske verige za sestavljanje računalnikov, saj smo z 

robotizacijo lahko konkurenčni; 

19. poziva, da bi morali biti v Evropi naklonjeni medsebojnim izmenjavam; 

Za novo upravljanje podatkov 

20. poziva, naj bo svetovno upravljanje interneta odvisno od Združenih narodov; 
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21. trdi, da je zaradi varnosti pri vseh prenosih podatkov bistveno sprejeti visoke standarde 

šifriranja in pri tem uveljavljati načelo izrecne privolitve; 

22. poziva k revolucionarni spremembi digitalnega gospodarskega modela, in sicer naj bodo 

vsi podatki last tistih, ki jih dajejo, kdor pa jih želi uporabljati, naj jim za to plača, 

uvedejo pa naj se tudi kolektivna pravna sredstva proti podjetjem, ki podatke 

uporabljajo brez plačila; 

23. predlaga državam članicam, naj za podjetja, ki uporabljajo podatke nezakonito, 

sprejmejo odvračilne kazni, ki bodo od štirikrat do desetkrat višje od ustvarjenega 

prometa, tako da bo Evropa postala varen svetovni pristan za shranjevanje podatkov; 

° 

° ° 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. fr 

 

 


