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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

1. üdvözli a Bizottság Európai számításifelhő-kezdeményezését a digitális egységes piac és 

az európai ipar digitalizálására vonatkozó csomag végrehajtásának részeként, amely 

ösztönzi az európai digitális gazdaság növekedését, valamint hozzájárul az európai 

vállalkozások és szolgáltatások versenyképességéhez és a globális piaci pozíció 

erősítéséhez; felhívja a Bizottságot, hogy egyértelműen meghatározott intézkedések révén 

biztosítsa, hogy e kezdeményezés megfelel a célnak, kifelé tekintő, időtálló és nem okoz 

aránytalan vagy indokolatlan akadályokat; 

2. üdvözli a „nyitott tudomány” megközelítést és a szerepet, melyet az európai tudásalapú 

gazdaság kiépítésében, valamint a kutatás és fejlesztés minőségének további javításában 

játszik az Európai Unióban; hangsúlyozza, hogy jelenleg az összegyűjtött kutatási 

adatokban rejlő értéket nem aknázza ki optimálisan az ipar, különösen a kkv-k, mivel 

nincsen határokon átnyúló szabad adatáramlás és egységes platformhoz vagy portálhoz 

való hozzáférés, és megjegyzi, hogy a Bizottság szeretné alapvetően nyitottá tenni a 

H2020 programban keletkezett valamennyi tudományos adatot; 

3. az Európai számításifelhő-kezdeményezés részeként támogatja az európai nyílt 

tudományosadat-felhőt, amely olyan virtuális környezetet hoz létre, amelyben a 

töredezettségnek az egységes piacon véget vetve valamennyi régió tudósai és szakemberei 

kutatási adataikat, köztük közpénzekből finanszírozott kutatási adataikat is, 

tudományágakon és határokon átívelő módon tárolhatják, megoszthatják, kezelhetik, 

elemezhetik és újra felhasználhatják; sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazzon átfogó 

megközelítést a „nyitott tudomány” irányában, amely befogadó a nyitott tudományos 

közösség és a független tudósok felé, világítson rá jobban a közleményben használt 

meghatározásokra és tegyen egyértelmű különbséget az Európai számításifelhő-

kezdeményezés és az európai nyílt tudományosadat-felhő között, és ennek megfelelően 

frissítse a jogszabályokat a kutatási eredmények újrahasznosításának elősegítése 

érdekében; 

4. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy megszünteti az akadályokat, különösen az 

adatok és az adatszolgáltatások szabad áramlására vonatkozó technikai és jogi 

akadályokat, valamint az aránytalan adatlokalizálási követelményeket, és az Európai 

számításifelhő-kezdeményezés és az adatok szabad áramlására vonatkozó kezdeményezés 

összekapcsolásával előmozdítja az adatok átjárhatóságát; úgy véli, hogy az adatok szabad 

áramlását az ötödik szabadságnak kell tekinteni az egységes piacon belül a digitális 

társadalom létrehozása érdekében; megjegyzi, hogy az egyértelmű jogi keret, a nagy 

adathalmazok kezelésével összefüggő megfelelő készségek és források, valamint a 

vonatkozó szakmai képesítések elismerése előfeltételei a felhő típusú számítástechnikában 

rejlő valamennyi lehetőség felszabadításának; sürgeti a Bizottságot, hogy vonja be az 

érdekelt feleket, különösen az ipart a nagy adathalmazokkal és a kódolással kapcsolatos 

képzési lehetőségek azonosításába az új európai készségfejlesztési program szempontjából 

is, valamint hozzon létre ösztönzőket  az érdekelt felek és különösen a kkv-k és az induló 

vállalkozások számára, hogy az egységes piacon használják, megnyissák és megosszák az 
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adatokat; 

5. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az alapvető jogokkal, a magánélet 

védelmével, az adatvédelemmel, a szellemitulajdon-jogokkal és az érzékeny adatokkal 

kapcsolatos aggályokat az általános adatvédelmi rendeletet és az adatvédelmi irányelvet 

szigorúan betartva kezelik; rámutat arra, hogy a felhőalapú infrastruktúrát érintő 

biztonsági fenyegetések nemzetközibbé, kiterjedtebbé és összetettebbé váltak, ami 

hátráltatja annak intenzívebb használatát és európai együttműködést tesz szükségessé; 

sürgeti a Bizottságot és a tagállamok nemzeti hatóságait, hogy az Európai Uniós Hálózat- 

és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA) konzultálva működjenek együtt egy 

biztonságos és megbízható digitális infrastruktúra kialakításán és a kiberbiztonság magas 

szintű megteremtésén, a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló 

irányelvnek megfelelően; 

6. emlékeztet a meglévő páneurópai struktúrák és a nemzeti adattároló eszközök révén 

rendelkezésre álló nyílt hozzáférésű adatok révén elért pozitív eredményekre; elismeri, 

hogy az egységes piacon továbbra is számos olyan korlátozás áll fenn, amely akadályozza 

e kezdeményezés kiteljesedését; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják 

meg a már rendelkezésre álló adatok potenciálját, valamint biztosítsák a nyílt adatok 

koherens stratégiáját és ezen adatok újrafelhasználhatóságát a tagállamokban; megjegyzi, 

hogy az adatalapú európai gazdaság gyarapodása érdekében a Bizottságnak és a 

tagállamoknak fel kell tárniuk a további beruházási szükségleteket a határokon átnyúló 

fizikai infrastruktúra terén, különös tekintettel a nagy teljesítményű számítástechnika, a 

nagy sebességű szélessávú hálózatok és nagy teljesítményű adattároló eszközök 

kombinálására; kéri a Bizottságot, hogy elemezze a globális, iparág vezette és egyéb 

nemzetközi partnerségek lehetőségét e téren; 

7. hangsúlyozza, hogy az Európai számításifelhő-kezdeményezésnek az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz építőkövein kell alapulnia, mindenekelőtt az elektronikus 

azonosítókon és elektronikus aláírásokon, hogy a felhasználók bizalma Európa-szerte 

mindenhol nőjön a biztonságos, interoperábilis és zökkenőmentes elektronikus 

kommunikációban; 

8. elismeri, hogy a szabványoknak meg kell felelniük az iparág és más érdekelt felek 

bizonyított szükségleteinek; hangsúlyozza, hogy az adatokhoz való hozzáféréshez és az 

adatok tudományágakon, intézményeken és nemzeti határokon átívelő hatékony 

felhasználásához elengedhetetlen a közös szabványok kidolgozása és azok elfogadása; 

felszólítja a Bizottságot, hogy adott esetben azonosítsa a tagállamok legjobb tanúsítási 

rendszereit, és a megfelelő érdekelt felek bevonásával, és amennyiben indokolt, nyílt és 

globális szabványok alapján határozzon meg az adatmegosztást elősegítő, piacvezérelt 

páneurópai szabványokat; kiemeli, hogy az Európai számításifelhő-kezdeményezés 

tekintetében biztosítani kell, hogy tükröződjenek az egységes piac igényei, és hogy az 

globálisan hozzáférhető és a technológia fejleményekre reagálóképes maradjon; 

9. hangsúlyozza, hogy jelenleg az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) keretében 

nyújtott finanszírozás mindössze 12%-át fordítják a digitális területhez kötődő 

tevékenységekre; sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan célzott lépéseket, 

melyek valóban fokozhatják valamennyi uniós alap, és különösen az ESBA bevonását a 

digitális egységes piachoz kapcsolódó olyan projektekbe, mint amilyenek az 
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adatmegosztási kezdeményezések, a digitális hozzáférhetőség, az infrastruktúra és az 

egész Európára kiterjedő digitális összekapcsolhatóság, továbbá hogy irányítson több 

forrást az európai kutatás, fejlesztés és innováció fellendítésére, többek között a magánélet 

védelmét erősítő technológiákba és a nyílt forráskódú rendszerek biztonságába; úgy véli, 

hogy e kezdeményezést más Horizont 2020 programokkal szinergiában kell fejleszteni, 

beleértve a magánszféra felhőalapú számítástechnikájára és az elektronikus közigazgatási 

szolgáltatásokra vonatkozó programokat is; 

10. rámutat a legfontosabb érdekelt felek megbeszéléseken, valamint nagy volumenű kísérleti 

projektekben való alulreprezentáltságára; úgy véli, hogy elkerülve az adminisztratív 

terheket, az állami és magánszférabeli érdekelt felek, valamint a civil társadalom helyi, 

regionális, országos és európai szintű aktív bevonásának a hatékony információcsere az 

előfeltétele; hangsúlyozza, hogy az Európai számításifelhő-kezdeményezésnek a 

tudományos közösségen túl az ipar, köztük a kkv-k és az induló vállalkozások, a 

közigazgatások és a fogyasztók igényeinek is meg kell felelnie és ezek javát is szolgálnia 

kell. 
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