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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 

energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta európsku iniciatívu Komisie v oblasti cloud computingu ako súčasť vykonávania 

stratégie jednotného digitálneho trhu (DSM) a balíku digitalizácie európskeho priemyslu, 

čím sa podporuje rast európskeho digitálneho hospodárstva, prispieva ku 

konkurencieschopnosti európskych podnikov a služieb a posilňujú sa pozície na svetovom 

trhu; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom jasne definovaných opatrení zabezpečila, že 

táto iniciatíva bude účelová, perspektívne zameraná, odolná voči budúcim výzvam a 

nebude predstavovať neprimerané alebo neopodstatnené prekážky; 

2. víta prístup vychádzajúci z otvorenej vedy a úlohu, ktorú zohráva pri budovaní európskej 

vedomostnej ekonomiky, ako aj pri ďalšom podporovaní kvality výskumu a vývoja v 

Európskej únii; zdôrazňuje, že toto odvetvie – a najmä MSP – v súčasnosti optimálne 

nevyužívajú hodnotu zhromaždených výskumných údajov, pretože chýba voľný 

cezhraničný tok údajov a prístup k jednotnej platforme alebo portálu, a poznamenáva, že 

Komisia plánuje štandardne sprístupniť všetky vedecké údaje, ktoré boli vypracované v 

rámci programu Horizont 2020; 

3. podporuje európsky cloud pre otvorenú vedu ako súčasť európskej iniciatívy v oblasti 

cloud computingu, pretože vytvorí virtuálne prostredie, v ktorom vedci a odborníci zo 

všetkých regiónov môžu uchovávať, spoločne využívať, riadiť, analyzovať a opätovne 

využívať údaje svojho výskumu vrátane verejne financovaných výskumných údajov, a to 

naprieč jednotlivými odbormi a cez hranice, čím sa napomôže odstránenie fragmentácie 

jednotného trhu; nalieha na Komisiu, aby uplatňovala komplexný prístup k otvorenej 

vede, ktorý bude inkluzívny, pokiaľ ide o komunitu otvorenej vedy a nezávislých vedcov, 

aby zabezpečila väčšiu jednoznačnosť vymedzení používaných v oznámení, a najmä aby 

jasne rozlíšila medzi európskou iniciatívou v oblasti cloud computingu a európskym 

cloudom pre otvorenú vedu a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovala právne predpisy s 

cieľom uľahčiť opätovné použitie výsledkov výskumu; 

4. podporuje zámer Komisie odstrániť prekážky – najmä technické a právne – brániace 

voľnému pohybu údajov a dátových služieb, ako aj neprimerané požiadavky na 

lokalizáciu údajov, a podporiť interoperabilitu údajov prepojením európskej iniciatívy v 

oblasti cloud computingu s iniciatívou o voľnom toku údajov; domnieva sa, že na 

dosiahnutie digitálnej spoločnosti sa voľný tok údajov musí považovať za „piatu slobodu“ 

v rámci jednotného trhu; konštatuje, že nevyhnutným predpokladom uvoľnenia plného 

potenciálu cloud computingu sú jasný právny rámec, dostatočné zručnosti a zdroje 

súvisiace s riadením veľkých dát, ako aj uznanie príslušných odborných kvalifikácií; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa spojila so zainteresovanými stranami, najmä s 

priemyselným odvetvím, pri zisťovaní možností odbornej prípravy v oblasti veľkých 

údajov a kódovania, a to aj v rámci nového programu v oblasti zručností, a aby vytvorila 

stimuly pre zainteresované strany, najmä MSP a začínajúce podniky, k využívaniu, 

sprístupňovaniu a výmene údajov v rámci jednotného trhu; 

5. vyzýva Komisiu, aby zaistila, že otázky týkajúce sa základných práv, súkromia, ochrany 

údajov, práv duševného vlastníctva a citlivých údajov sa budú riešiť v prísnom súlade s 

všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o ochrane údajov; zdôrazňuje, že 
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bezpečnostné hrozby, ktorým je vystavená infraštruktúra cloudu, majú medzinárodnejší 

rozmer, sú rozptýlenejšie a komplexnejšie, bránia intenzívnejšiemu využívaniu tejto 

infraštruktúry, čo si vyžaduje európsku spoluprácu; naliehavo žiada Komisiu a 

vnútroštátne orgány členských štátov, aby spolupracovali pri vytváraní bezpečnej a 

dôveryhodnej digitálnej infraštruktúry a vytvorili vysokú úroveň kybernetickej 

bezpečnosti v súlade so smernicou o sieťovej a informačnej bezpečnosti a aby pritom 

konzultovali s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA); 

6. pripomína pozitívne výsledky dosiahnuté pomocou existujúcich celoeurópskych štruktúr a 

otvorených údajov, ktoré sú k dispozícii v národných zariadeniach na uchovávanie 

údajov; uznáva, že na jednotnom trhu existuje stále mnoho prekážok, ktoré bránia plnému 

zavedeniu tejto iniciatívy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali potenciál už 

dostupných údajov a zabezpečili ucelenú stratégiu v oblasti otvorených údajov a 

opätovnej využiteľnosti týchto údajov vo všetkých členských štátoch; poznamenáva, že 

Komisia a členské štáty musia zvážiť, či sú potrebné ďalšie investície do cezhraničnej 

fyzickej infraštruktúry s osobitným zameraním na kombinovanie vysokovýkonnej 

výpočtovej techniky, vysokorýchlostných širokopásmových sietí a zariadení na hromadné 

uchovávanie údajov, s cieľom dosiahnuť prosperujúce európske dátové hospodárstvo; 

vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti preskúmala globálne priemyselné a iné medzinárodné 

partnerstvá; 

7. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa európska iniciatíva v oblasti cloud computingu opierala 

o stavebné bloky Nástroja na prepájanie Európy, najmä elektronické preukazy totožnosti a 

elektronické podpisy, s cieľom posilniť dôveru používateľov v bezpečné, interoperabilné a 

plynulé elektronické komunikácie v celej Európe; 

8. uznáva, že normy by mali vychádzať z preukázanej potreby priemyslu a iných 

zainteresovaných strán; zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať a dohodnúť spoločné normy 

na zabezpečenie prístupu k efektívnemu využívaniu a výmene údajov nad rámec 

jednotlivých odborov, inštitúcií a štátnych hraníc; vyzýva Komisiu, aby prípadne zistila 

osvedčené systémy certifikácie v členských štátoch, aby na základe dopytu, so zapojením 

príslušných zainteresovaných strán a uľahčujúc  výmenu údajov vypracovala súbor 

celoeurópskych noriem, pričom by tento súbor noriem vychádzal z otvorených a 

celosvetových noriem vždy, keď to je odôvodnené; zdôrazňuje, že opatrenia týkajúce sa 

európskej iniciatívy v oblasti cloud computingu musia zabezpečiť, aby boli potreby 

jednotného trhu zohľadnené a aby tento trh bol aj naďalej všeobecne prístupný a schopný 

reagovať na technologický vývoj; 

9. zdôrazňuje, že v súčasnosti sa iba 12 % finančných prostriedkov vyčlenených v rámci 

Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) vynakladá na opatrenia v digitálnej 

oblasti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila cielené kroky, ktoré by mohli skutočne 

zlepšiť zapojenie všetkých fondov EÚ, a najmä EFSI, do projektov DSM vrátane iniciatív 

na výmenu údajov, digitálnej prístupnosti, infraštruktúry a celoeurópskej digitálnej 

prepojiteľnosti a aby nasmerovala viac zdrojov na podnietenie európskeho výskumu, 

vývoja a inovácií vrátane, okrem iného, v oblasti technológií na zvýšenie ochrany 

súkromia a bezpečnosti otvoreného zdrojového kódu; vyjadruje presvedčenie, že táto 

iniciatíva by sa mala rozvíjať v súčinnosti s inými programami v rámci Horizontu 2020 

vrátane programov týkajúcich sa súkromných služieb cloud computingu a služieb 

elektronickej verejnej správy; 
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10. konštatuje nedostatočné zastúpenie hlavných zainteresovaných strán pri diskusiách a 

rozsiahlych pilotných projektoch; domnieva sa, že aktívne zapojenie verejných a 

súkromných zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, 

národnej a európskej úrovni musí byť nevyhnutným predpokladom pre účinnú výmenu 

informácií a zároveň musí brániť administratívnej záťaži; zdôrazňuje, že európska 

iniciatíva v oblasti cloud computingu by mala uspokojovať potreby vedeckej komunity a 

byť pre ňu prínosom, ako aj pre priemysel – vrátane MSP a začínajúcich podnikov –, 

verejné orgány a spotrebiteľov. 
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