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NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 

výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 

tieto návrhy: 

A. keďže spolupráca európskych vedcov, využívanie a výmena údajov, a to vždy v súlade s 

orgánmi pre ochranu údajov, a využívanie nových technologických riešení, vrátane cloud 

computingu a digitalizácie európskej vedy, sú kľúčové pre rozvoj jednotného digitálneho 

trhu; keďže európsky cloud pre otvorenú vedu bude mať pozitívny vplyv na vedecký 

vývoj v Európe; a keďže cloud sa musí rozvíjať a používať s náležitým zreteľom na 

základné práva zakotvené v Charte základných práv; 

1. zdôrazňuje, že rozvoj európskeho cloudu pre otvorenú vedu musí prebiehať s náležitým 

zreteľom na základné práva zakotvené v Charte základných práv, najmä na právo na 

ochranu údajov, právo na súkromie a právo na slobodu a bezpečnosť, a že musí cielene a 

štandardne dodržiavať zásady ochrany súkromia, ako aj zásady proporcionality, 

nevyhnutnosti, minimalizácie údajov a obmedzenia účelu; uznáva, že uplatňovanie 

dodatočných záruk, ako sú pseudonymizácia, anonymizácia či kryptografia, vrátane 

šifrovania, môže znížiť riziká a posilniť ochranu dotknutých osôb, keď sa osobné údaje 

používajú v rámci aplikácií veľkých dát alebo cloud computingu; pripomína, že 

anonymizácia je nezvratný proces a vyzýva Komisiu, aby pripravila usmernenia o tom, 

ako sa dáta anonymizujú; opakuje potrebu osobitnej ochrany citlivých údajov v súlade s 

existujúcimi právnymi predpismi; zdôrazňuje, že vyššie uvedené zásady spolu s prísnymi 

normami kvality, spoľahlivosti a dôvernosti sú nevyhnutné na to, aby spotrebitelia tejto 

európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu dôverovali; 

2. zdôrazňuje, že využívanie otvorených noriem a bezplatného softvéru s otvoreným 

zdrojovým kódom je dôležité najmä na zabezpečenie potrebnej transparentnosti, pokiaľ 

ide o spôsob, akým sú osobné a iné citlivé typy údajov v skutočnosti chránené; 

3. domnieva sa, že súčasné právne predpisy EÚ o ochrane údajov, najmä nedávno prijaté 

všeobecné nariadenie o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679)1 a smernica o ochrane 

údajov v oblasti presadzovania práva (smernica (EÚ) 2016/680)2 poskytujú silné záruky 

ochrany osobných údajov vrátane tých, ktoré sú zhromažďované, zozbieravané a 

pseudonymizované na účely vedeckého výskumu, a citlivých údajov týkajúcich sa 

zdravia, ako aj osobitné podmienky súvisiace s ich uverejňovaním a zverejňovaním, právo 

dotknutej osoby namietať voči ďalšiemu spracúvaniu údajov a pravidlá prístupu pre 

orgány presadzovania práva v kontexte vyšetrovania trestného činu; vyzýva Komisiu, aby 

zohľadnila tieto záruky pri vývoji európskeho cloudu pre otvorenú vedu a vykonávaní 

pravidiel upravujúcich prístup k údajom tam uloženým; uznáva, že harmonizovaný prístup 

k uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane usmernení, súborov 

nástrojov na dodržiavanie predpisov a kampaní na zvyšovanie informovanosti občanov, 

výskumných pracovníkov a podnikov je nevyhnutný najmä na rozvoj európskeho cloudu 

pre otvorenú vedu a uľahčenie spolupráce v oblasti výskumu, a to aj prostredníctvom 

vysokovýkonnej výpočtovej techniky; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.  



 

PE593.831v03-00 4/5 AD\1112621SK.docx 

SK 

4. vyjadruje presvedčenie, že voľný dátový tok je prínosný pre digitálne hospodárstvo a 

rozvoj vedy a výskumu; zdôrazňuje, že iniciatíva Komisie týkajúca sa voľného toku 

údajov by mala umožniť rozširujúcemu sa odvetviu európskeho cloud computingu stáť na 

čele globálnych pretekov v inovácii, a to aj na účely vedy a inovácie; pripomína, že 

akékoľvek postúpenie osobných údajov infraštruktúram cloudu a iným príjemcom 

sídliacim mimo Únie by malo dodržiavať pravidlá stanovené pre prenosy plánované v 

rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov a že iniciatíva Komisie týkajúca sa 

voľného toku údajov by mala byť v súlade s týmito ustanoveniami;  zdôrazňuje, že 

iniciatíva by sa mala zamerať aj na zníženie obmedzení, pokiaľ ide o to, kde by 

spoločnosti mali umiestniť infraštruktúru alebo uchovávať údaje, keďže tieto obmedzenia 

by bránili rozvoju európskeho hospodárstva a zabraňovali vedcom v tom, aby naplno 

využívali výhody vedy založenej na údajoch, pričom by sa však mali zachovať 

obmedzenia, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, aby sa predišlo 

možnému budúcemu zneužívaniu v súvislosti s európskym cloudom pre otvorenú vedu; 

5. zdôrazňuje, že vedecká obec potrebuje zabezpečenú a bezpečnú vysokokapacitnú 

infraštruktúru s otvoreným zdrojom, aby sa dosiahol pokrok v oblasti výskumu a zabránilo 

sa potenciálnemu narušeniu bezpečnosti, kybernetickým útokom alebo zneužitiu osobných 

údajov, a to najmä pri zbere, ukladaní a spracúvaní veľkého množstva údajov; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby podporovali a stimulovali vývoj potrebných technológií, 

vrátane kryptografických technológií, berúc do úvahy bezpečnosť už v štádiu návrhu; 

podporuje snahy Komisie posilniť spoluprácu medzi verejnými orgánmi, európskym 

priemyslom vrátane MSP a začínajúcich podnikov, výskumnými pracovníkmi a 

akademickou obcou v oblasti veľkých dát a kybernetickej bezpečnosti už v počiatočných 

fázach procesu výskumu a inovácie s cieľom umožniť vytvorenie inovatívnych a 

dôveryhodných európskych riešení a trhových príležitostí a zároveň zabezpečiť primeranú 

úroveň bezpečnosti; 

6. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila silný a kľúčový rozvoj čo najsilnejších 

šifrovacích systémov, ktoré nemôžu byť ohrozené, a to ani nepriateľskými štátnymi 

subjektmi z iných štátov, a ktoré budú v prípade potreby chrániť činnosť vedeckej 

komunity v rámci EÚ; 

7. je pevne presvedčený, že Európska únia by mala byť lídrom, pokiaľ ide o bezpečnosť a 

ochranu osobných údajov vrátane citlivých údajov a mala by presadzovať vysokú úroveň 

ochrany údajov a bezpečnosti údajov na celom svete;  domnieva sa, že rámec EÚ na 

ochranu údajov, ako aj inkluzívna stratégia kybernetickej bezpečnosti, ktorá zabezpečí 

infraštruktúry spoľahlivých údajov, ktoré sú chránené pred stratou údajov, ich narušením 

alebo útokmi na ne, by mohli vytvoriť konkurenčnú výhodu pre európske spoločnosti, 

pokiaľ ide o ochranu údajov; naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že si európsky 

cloud zachová vedeckú nezávislosť a objektivitu výskumu a zároveň ochráni činnosť 

vedeckej obce v rámci Únie. 
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