
 

AD\1111035PL.docx  PE589.220v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
 

2016/2145(INI) 

29.11.2016 

OPINIA 

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze 

(2016/2145(INI)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eva Paunova 



 

PE589.220v02-00 2/6 AD\1111035PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1111035PL.docx 3/6 PE589.220v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 

Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną przez Komisję Europejską inicjatywę 

dotyczącą przetwarzania w chmurze, która wpisuje się w realizację strategii jednolitego 

rynku cyfrowego oraz pakiet w sprawie cyfryzacji przemysłu europejskiego, a tym samym 

sprzyja wzrostowi europejskiej gospodarki cyfrowej i przyczynia się do konkurencyjności 

europejskich przedsiębiorstw i usług oraz wzmocnienia pozycji na rynku światowym; 

zwraca się do Komisji o dopilnowanie poprzez jasno określone środki o to, by inicjatywa 

ta była dostosowana do celu, jakiemu ma służyć, i ukierunkowana na zewnątrz, a także by 

zachowywała aktualność i nie stwarzała nieproporcjonalnych lub nieuzasadnionych 

barier; 

2. z zadowoleniem przyjmuje podejście związane z otwartą nauką i rolę, jaką odgrywa ono 

w budowaniu europejskiej gospodarki opartej na wiedzy oraz w dalszym podnoszeniu 

jakości i rozwoju badań naukowych w Unii Europejskiej; podkreśla, że obecnie w 

przemyśle, a w szczególności w MŚP, nie wykorzystuje się optymalnie wartości 

zgromadzonych wyników badań naukowych ze względu na brak swobodnego 

transgranicznego przepływu danych i dostępu do wspólnej platformy czy portalu, i 

zauważa, że Komisja dąży do tego, by dostęp do wszystkich danych naukowych 

wygenerowanych w ramach programu „Horyzont 2020” był z założenia otwarty; 

3. popiera europejską chmurę dla otwartej nauki, jako część Europejskiej inicjatywy 

dotyczącej przetwarzania w chmurze, gdyż stworzy ona wirtualne środowisko, w którym 

naukowcy i specjaliści będą mogli przechowywać, udostępniać, analizować i ponownie 

wykorzystywać wyniki badań naukowych, również tych finansowanych ze środków 

publicznych, a także zarządzać nimi, na poziomie interdyscyplinarnym i transgranicznym, 

co pomoże położyć kres fragmentacji jednolitego rynku;  wzywa Komisję do 

zastosowania kompleksowego podejścia do otwartej nauki, które sprzyjałoby włączeniu 

społeczności reprezentującej otwartą naukę i niezależnych naukowców, do wprowadzenia 

większej jasności w definicjach użytych w komunikacie, a zwłaszcza wyraźnego 

rozgraniczenia Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze i 

europejskiej chmury dla otwartej nauki, i do odpowiedniej aktualizacji przepisów w celu 

ułatwienia ponownego wykorzystywania wyników badań; 

4. popiera Komisję w jej dążeniach do usunięcia przeszkód, zwłaszcza technicznych i 

prawnych, w swobodnym przepływie danych i usług w zakresie danych, jak również 

nieproporcjonalnych wymogów w odniesieniu do lokalizacji danych oraz do promowania 

interoperacyjności danych poprzez powiązanie Europejskiej inicjatywy dotyczącej 

przetwarzania w chmurze z inicjatywą na rzecz swobodnego przepływu danych; uważa, 

że aby stworzyć społeczeństwo cyfrowe, należy uznać swobodny przepływ danych za 

piątą swobodę jednolitego rynku; zwraca uwagę, że warunkiem wstępnym wyzwolenia 

pełnego potencjału przetwarzania w chmurze są przejrzyste ramy prawne, wystarczające 

umiejętności i zasoby związane z zarządzaniem dużymi zbiorami danych oraz uznawanie 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych; wzywa Komisję do określenia przy udziale 

zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza przedsiębiorstw, możliwości szkoleniowych w 
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dziedzinie technologii dużych zbiorów danych i metod kodowania, także w ramach 

programu na rzecz nowych umiejętności, oraz do stworzenia zachęt dla zainteresowanych 

podmiotów, w szczególności MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, do wykorzystywania, 

udostępniania i przekazywania danych na jednolitym rynku; 

5. apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby przy rozwiązywaniu kwestii dotyczących praw 

podstawowych, prywatności, ochrony danych, praw własności intelektualnej i danych 

szczególnie chronionych ściśle przestrzegano ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

i dyrektywy o ochronie danych; podkreśla, że zagrożenia dla bezpieczeństwa 

infrastruktury przetwarzania w chmurze nabrały bardziej międzynarodowego, 

rozproszonego i złożonego charakteru, co hamuje intensywniejsze z niej korzystanie i 

wymaga współpracy na szczeblu europejskim; wzywa Komisję i organy krajowe państw 

członkowskich do współpracy – w porozumieniu z Agencją Unii Europejskiej ds. 

Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) – na rzecz stworzenia bezpiecznej i 

niezawodnej infrastruktury cyfrowej oraz do zapewnienia wysokiego poziomu 

cyberbezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji; 

6. przypomina o pozytywnych wynikach osiągniętych dzięki istniejącym strukturom 

paneuropejskim i otwartym danym dostępnym w krajowych systemach przechowywania 

danych; zaznacza, że nadal istnieje na jednolitym rynku wiele barier, które nie pozwalają 

na pełne wdrożenie tej inicjatywy; apeluje do Komisji i państw członkowskich o zbadanie 

potencjału już dostępnych danych oraz o zapewnienie spójnej strategii dotyczącej 

otwartych danych i możliwości ich ponownego wykorzystywania we wszystkich 

państwach członkowskich; stwierdza, że aby stworzyć w Europie dobrze prosperującą 

gospodarkę opartą na danych, Komisja i państwa członkowskie muszą rozważyć 

konieczność dalszych inwestycji w transgraniczną infrastrukturę fizyczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem połączenia wysokowydajnych technologii obliczeniowych, szybkich 

sieci szerokopasmowych i systemów masowego przechowywania danych; zwraca się do 

Komisji o dokonanie analizy światowych partnerstw branżowych i innych partnerstw 

międzynarodowych w tej dziedzinie; 

7. podkreśla, jak ważne jest, aby Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze 

opierała się na elementach składowych instrumentu „Łącząc Europę”, w szczególności 

tożsamości elektronicznej i podpisie elektronicznym, w celu wzmocnienia zaufania 

użytkowników do bezpiecznych, interoperacyjnych i sprawnie działających środków 

łączności elektronicznej w Europie; 

8. uznaje, że normy powinny być odpowiedzią na pochodzące od branży przemysłowej i 

innych zainteresowanych podmiotów sygnały o zapotrzebowaniu na nie; podkreśla, że 

opracowanie i uzgodnienie wspólnych, surowych norm jest niezbędne, aby zapewnić 

efektywne wykorzystanie i udostępnianie danych na poziomie interdyscyplinarnym, 

międzyinstytucjonalnym i transgranicznym; zwraca się do Komisji o wyodrębnienie, w 

stosownych przypadkach, najlepszych systemów certyfikacji w państwach członkowskich 

i określenie przy udziale odpowiednich zainteresowanych podmiotów 

ogólnoeuropejskiego, opartego na zapotrzebowaniu zestawu norm w celu łatwiejszego 

udostępniania danych i w oparciu, w uzasadnionych przypadkach, o otwarte i globalne 

normy; podkreśla, że w działaniach podejmowanych w związku z Europejską inicjatywą 

dotyczącą przetwarzania w chmurze należy zapewnić uwzględnienie potrzeb jednolitego 

rynku oraz jego powszechną dostępność i zdolność reagowania na zmiany technologiczne; 
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9. podkreśla, że jedynie 12 % środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS) jest obecnie przeznaczone na działania związane z usługami 

cyfrowymi; wzywa Komisję do przedstawienia ukierunkowanych kroków, jakie można 

podjąć, aby rzeczywiście zwiększyć zaangażowanie EFIS w projekty związane z 

jednolitym rynkiem cyfrowym, obejmujące inicjatywy w zakresie udostępniania danych, 

dostępność cyfrową, infrastrukturę i ogólnoeuropejską łączność cyfrową, oraz do 

przeznaczenia większych zasobów na stymulowanie europejskich badań, rozwoju i 

innowacji, m.in. w dziedzinie technologii ochrony prywatności i bezpieczeństwa 

otwartego oprogramowania; uważa, że przedmiotową inicjatywę należy rozwijać w 

synergii z innymi programami „Horyzont 2020”, w szczególności w zakresie prywatnych 

chmur obliczeniowych i usług administracji elektronicznej; 

10. zwraca uwagę na niedostateczną reprezentację kluczowych zainteresowanych podmiotów 

w dyskusjach i projektach pilotażowych na dużą skalę; uważa, że aktywny udział 

zainteresowanych podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz społeczeństwa 

obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim jest 

warunkiem wstępnym skutecznej wymiany informacji, choć należy przy tym unikać 

obciążeń administracyjnych; podkreśla, że Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania 

w chmurze powinna rozwijać się w odpowiedzi na potrzeby oraz z korzyścią nie tylko dla 

społeczności naukowej, lecz również przemysłu, w tym MŚP i przedsiębiorstw typu strat-

up, administracji publicznej i konsumentów. 
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