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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че сътрудничеството между европейските учени, използването и 

обмена на данни, винаги в съгласие с органите за защита на данните, и използването 

на нови технологични решения, включително изчисленията в облак и 

цифровизацията на европейската наука, са ключови за развитието на цифровия 

единен пазар; като има предвид, че Европейският облак за отворена наука ще има 

положително въздействие върху научното развитие в Европа; като има още 

предвид, че той трябва да бъде разработен и използван, като се спазват надлежно 

основните права, залегнали в Хартата на основните права; 

1. подчертава, че Европейският облак за отворена наука трябва да бъде разработван, 

като се спазват надлежно основните права, залегнали в Хартата на основните права, 

особено правата за защита на данните, неприкосновеност на личния живот, свобода 

и сигурност, и че трябва да се съблюдават принципите на неприкосновеност на 

личния живот още при проектирането и по подразбиране, както и принципите на 

пропорционалност, необходимост, свеждане на данните до минимум и ограничаване 

в рамките на целта; признава, че прилагането на допълнителни гаранции, като 

например използване на данни под псевдоним, анонимизация или криптография, 

включително криптиране, може да намали рисковете и да увеличи защитата на 

засегнатите субекти на лични данни, когато тези данни се използват в приложения 

за големи информационни масиви и изчисления в облак; припомня, че 

анонимизацията на данни е необратим процес и призовава Комисията да изготви 

насоки за начина на нейното осъществяване; припомня нуждата от специална 

защита на чувствителните данни в съответствие със съществуващото 

законодателство; подчертава, че за доверието на потребителите в Европейската 

инициатива за компютърни услуги в облак са необходими горепосочените 

принципи заедно с високи стандарти за качество, надеждност и поверителност; 

2. подчертава, че използването на отворени стандарти, безплатен софтуер и софтуер 

със свободен код е особено важно, за да се гарантира необходимата прозрачност по 

отношение на фактическия начин, по който се защитават личните и други 

чувствителни видове данни; 

3. счита, че настоящото законодателство на ЕС за защита на данните – особено 

наскоро приетите Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 

2016/679 –– ОРЗД)1 и Директива относно защитата на данните за целите на 

правоприлагането (Директива (ЕС) 2016/680)2 – предлага солидни гаранции за 

защитата на личните данни, включително данните, събирани, обобщени и 

използвани под псевдоним за целите на научни изследвания, и чувствителните 

данни за здравословното състояние, заедно с конкретни условия за тяхното 

публикуване и разкриване, правото на субектите на данните да се противопоставят 

на последващата им обработка и правилата за достъп на органите по 

                                                 
1 OВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1. 
2 OВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 89.  
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правоприлагане в контекста на разследването на престъпления; призовава 

Комисията да вземе предвид тези гаранции при разработването на Европейския 

облак за отворена наука и при прилагането на правилата, уреждащи достъпа до 

данните, съхранявани в него; признава, че хармонизираният подход към 

изпълнението на ОРЗД, включващ насоки, набори от инструменти за съответствие и 

кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, изследователите и 

предприятията, е от решаващо значение, особено при разработването на 

Европейския облак за отворена наука и улесняването на сътрудничеството в 

областта на изследванията, включително чрез високопроизводителни изчислителни 

технологии; 

4. счита, че свободният поток на данни е от полза за цифровата икономика и 

развитието на науката и изследванията; подчертава, че инициативата на Комисията 

за свободния поток на данни следва да даде възможност на бележещия ръст 

европейски сектор на изчисленията в облак да бъде в челните редици на световната 

надпревара за иновации, включително за научни и иновативни цели; припомня, че 

всяко предаване на лични данни до инфраструктура за услуги в облак или други 

получатели, намиращи се извън Съюза, следва да е в съответствие с правилата за 

предаване, предвидени в ОРЗД, и че инициативата на Комисията за свободния поток 

на данни следва да е в съответствие с тези разпоредби; подчертава, че инициативата 

следва да е насочена също така към намаляване на ограниченията за това къде 

дружествата следва да установяват инфраструктурата или да съхраняват данните, 

тъй като тези ограничения ще спъват развитието на икономиката на Европа и ще 

пречат на учените да използват пълния потенциал на науката, основана на данните; 

в същото време ограниченията в съответствие със законодателството относно 

защитата на данните следва да се запазят, за да се предотвратят възможни бъдещи 

злоупотреби относно Европейския облак за отворена наука; 

5. подчертава, че научната общност се нуждае от подсигурена, безопасна и 

висококапацитетна инфраструктура с отворен код, за да напредват изследванията и 

да се предотвратяват евентуални пробиви в сигурността, компютърни атаки или 

злоупотреба с лични данни, особено когато се събират, съхраняват и обработват 

големи количества данни; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и 

стимулират разработването на необходимите технологии, включително 

криптографски, като се отчита подходът на сигурност още при проектирането; 

подкрепя усилията на Комисията за укрепване на сътрудничеството между 

обществените органи, европейската промишленост, включително МСП и 

стартиращите предприятия, изследователите и академичната общност в областта на 

големите информационни масиви и киберсигурността от ранните етапи на процеса 

на изследвания и иновации, за да се даде възможност за създаване на иновативни и 

надеждни европейски решения и пазарни възможности, при същевременното 

гарантиране на подходящо равнище на сигурност; 

6. настоятелно призовава Комисията да гарантира солидно и жизнеспособно развитие 

на възможно най-мощните системи за криптиране, които да са неподатливи на 

пробив, дори от враждебно настроени чуждестранни извършители, и които ще 

защитават, ако е необходимо, работата на научната общност в рамките на ЕС; 

7. изразява твърдо убеждение, че Съюзът следва да бъде в челните редици, що се 
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отнася до сигурността и защитата на личните данни, включително на чувствителни 

данни, и следва да се застъпва за високо равнище на защита и сигурност на данните 

в световен план; счита, че рамката на ЕС за защита на данните, заедно с една 

приобщаваща стратегия за киберсигурност, която ще гарантира надеждна 

инфраструктура за данните, защитена от загуби на данни, проникване или атаки, 

може да се превърне в конкурентно предимство за европейските дружества по 

отношение на неприкосновеността; настоятелно призовава Комисията да гарантира, 

че европейските услуги в облак ще съхранят научната независимост и обективност 

на изследванията, както и ще защитават работата на научната общност в рамките на 

Съюза.  
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