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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:

– so zreteľom na smernicu Parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Parlamentu 
a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica 
Parlamentu a Rady 97/7/ES1,

– so zreteľom na smernicu 1999/44/ES Parlamentu a Rady o určitých aspektoch predaja 
spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar2,

– so zreteľom na smernicu Parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov3,

– so zreteľom na smernicu 2000/31/ES Parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode4,

– so zreteľom na smernicu Parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení 
niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti5,

A. keďže jednotný digitálny trh je kľúčovým faktorom pri dosahovaní cieľov stratégie 
Európa 2020, pretože v značnej miere podporuje plnenie cieľov stanovených v Akte 
o jednotnom trhu a reaguje na hospodársku a finančnú krízu, ktorá postihla EÚ;

B. keďže zabezpečenie pokrytia širokopásmovými sieťami na celom území EÚ, univerzálny 
a rovnaký prístup k internetovým službám pre všetkých občanov a zaručenie neutrality 
siete sú zásadnými predpokladmi vývoja európskeho systému cloudu;

C. keďže Nástroj na prepojenie Európy je okrem iného určený na rozšírenie 
širokopásmového pripojenia v Európe; 

D. keďže výhody technológie cloud computingu spočívajú v úspore nákladov, tvorbe 
pracovných miest a nových obchodných príležitostí, flexibilite (úprava úložnej kapacity 
údajov podľa potrieb), mobilite (pracovníkov, podnikov a občanov), vyššej 
konkurencieschopnosti prostredníctvom potenciálnych úspor z rozsahu a inovačnom 
potenciáli nových služieb, ktoré môžu viesť k hospodárskym výhodám, a to najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP);

E. keďže cloud computing by mal stimulovať integráciu MSP vďaka obmedzeniu prekážok 
vstupu na trh (napr. zníženiu nákladov na infraštruktúru IT);

                                               
1 Ú. v. ES L 304 22.11.2011, s. 64.
2 Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12.
3 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
4 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
5 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.
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F. keďže pre európsky systém cloudu je nevyhnutné zaručiť európske právne normy 
o ochrane údajov;

G. keďže rozvoj cloud computingu by mal prispieť k podpore tvorivosti v prospech držiteľov 
práv aj používateľov; keďže sa okrem toho v rámci tohto procesu treba vyhnúť 
deformáciám na jednotnom trhu a posilniť dôveru spotrebiteľov a podnikov v cloud 
computing;

1. uvedomuje si veľký hospodársky, spoločenský a kultúrny potenciál cloud computingu 
a víta iniciatívu Komisie začať komplexnú stratégiu cloud computingu a zaoberať sa s tým 
spojenými právnymi otázkami;

2. zdôrazňuje široké možnosti spojené s prístupom k údajom z akéhokoľvek zariadenia 
pripojeného na internet;

3. zdôrazňuje, že dlhodobý strategický rozmer cloud computingu by sa mal v plnej miere 
uznať a podporovať ako príležitosť na opätovné oživenie európskeho hospodárstva (napr. 
pokiaľ ide o výskum a vývoj a využívanie cloud computingu v priemysle);

4. trvá však na tom, že s využívaním cloud computingu sú spojené problémy, pričom je 
potrebné, aby sa podnikom pomáhalo identifikovať, vyberať a zavádzať do praxe riešenia 
založené na cloude a prispôsobené ich potrebám a podporovať rozvoj prístupu k 
vysokorýchlostnému širokopásmovému internetu;

5. zdôrazňuje, že obavy súvisiace so stratou kontroly používateľov nad ich údajmi 
a so závislosťou od externých poskytovateľov, ktoré vyplývajú z externalizácie údajov, 
môžu narušiť dôveru používateľov v cloud computing; trvá preto na tom, že v záujme 
vytvorenia a zachovania dôvery verejných aj súkromných používateľov v cloud 
computing sa musí dôkladne zabezpečiť ochrana údajov; 

6. zdôrazňuje najmä potrebu zabezpečenia primeranej ochrany citlivých údajov, napríklad 
údajov týkajúcich sa zdravotného stavu;

7. domnieva sa, že zabezpečenie prenosnosti, integrity, dôvernosti, dostupnosti 
a odvolateľnosti údajov a interoperability služieb, platforiem a infraštruktúry predstavuje 
veľkú výzvu, pretože všetky tieto úlohy sú nevyhnutné na stimulovanie inovácií 
a hospodárskej súťaže; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že poskytovatelia služieb 
cloudu nebudú používateľov tejto technológie zaväzovať k využívaniu svojich služieb a že 
si používatelia zachovajú úplnú kontrolu nad svojimi údajmi a na základe žiadosti budú 
môcť zmeniť službu, a to bez zbytočného oneskorenia, bezplatne a bez straty údajov; 
domnieva sa, že zdolanie týchto výziev je nevyhnutné z hľadiska budovania dôvery 
spotrebiteľov, podnikov i verejného sektora v služby založené na cloude, čím sa uvoľní 
ich úplný potenciál;

8. poukazuje na to, že Európa musí využiť skutočnosť, že táto technológia sa nachádza 
v relatívne počiatočnej fáze, a pracovať na jej rozvoji s cieľom využiť úspory z rozsahu, 
ktoré bude podľa očakávaní ponúkať, a tým oživiť svoje hospodárstvo, najmä v odvetví 
IKT;
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9. poukazuje na význam cloud computingu pre MSP, najmä pre MSP usadené v krajinách, 
ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam alebo ktoré sa nachádzajú v odľahlých 
a najvzdialenejších regiónoch, ako prostriedok na boj proti ich izolácii a zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti, ako aj pre verejné orgány, ktoré tak budú môcť účinnejšie 
a pružnejšie poskytovať svoje služby a znížiť náklady a byrokraciu;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti cloud computingu dochádza v dôsledku 
rozličných právnych požiadaviek k rozštiepeniu jednotného digitálneho trhu a vysokým 
transakčným nákladom pre poskytovateľov aj používateľov cloudu;

11. vyzýva preto Komisiu, aby navrhla legislatívne opatrenia týkajúce sa požiadaviek na 
transparentnosť a zamedzila nezákonným a nečestným postupom; vyzýva okrem toho 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa spotrebiteľské acquis vzťahovalo 
na služby cloud computingu komplexným a jednotným spôsobom v celej EÚ;

12. víta kroky Komisie smerom k rozvoju štandardných zmluvných podmienok v rámci celej 
EÚ, pričom sa zohľadnia vnútroštátne odporúčania a najlepšie postupy, keďže vysoká 
bezpečnosť služieb, ako aj právna istota používateľov a poskytovateľov cloudu sú dôležité 
z hľadiska ďalšieho zintenzívnenia rozvoja služieb cloudu; vyjadruje však presvedčenie, 
že táto skutočnosť by nemala brániť tomu, aby sa na trhu rozvíjali služby cloud 
computingu ako reakcia na potreby spotrebiteľov, podnikov či vlád;

13. vyjadruje poľutovanie nad návrhom členských štátov znížiť financovanie Nástroja 
na prepojenie Európy o 8,2 mld. EUR v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci 
(VFR);

14. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila technologicky neutrálny prístup podporovaný 
otvorenými a interoperabilnými normami v záujme maximalizácie hospodárskej súťaže 
a možností výberu spotrebiteľov;

15. víta zámer Komisie zaviesť v rámci celej EÚ certifikačný systém, ktorý by výrobcom 
a poskytovateľom služieb cloud computingu poskytol podnet na investovanie do lepšej 
ochrany súkromia; 

16. zdôrazňuje, že používatelia nie sú nevyhnutne informovaní o tom, že služby, ktoré 
používajú, sú založené na cloud computingu; trvá preto na tom, že je potrebné, aby boli 
používatelia lepšie informovaní o spracovaní ich údajov, najmä o tom, kto, kde a ako ich 
údaje spracúva;

17. zdôrazňuje, že verejný sektor zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji cloud computingu; víta 
založenie Európskeho partnerstva pre cloud a závery, ktoré prijal jeho riadiaci výbor 
na svojom prvom zasadnutí; zdôrazňuje potrebu vypracovania celoeurópskych a 
vnútroštátnych odporúčaní a najlepších postupov pre prenos verejného využívania IT 
do cloudu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň informovanosti o otázke bezpečnosti, 
najmä pokiaľ ide o osobné údaje; 

18. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom prijatia štandardných zmluvných doložiek alebo 
záväzných podnikových pravidiel zabezpečila, aby akýkoľvek prenos osobných údajov 
používateľa cloudu v EÚ do tretej krajiny povinne podliehal prísnemu zabezpečeniu 
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a podmienkam v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov;

19. vyzýva Komisiu, aby preskúmala primeranosť revízie dohody medzi EÚ a USA 
o bezpečných prístavoch v záujme jej prispôsobenia technologickému vývoju, najmä 
pokiaľ ide o aspekty súvisiace s cloud computingom;

20. zdôrazňuje, že v súvislosti s cloud computingom vyvstáva otázka vymedzenia platných 
právnych predpisov a určenia zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ ide 
vykonávanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov, najmä v oblasti údajov 
európskych používateľov, ktoré pomocou technológie cloud computingu uložili firmy 
usadené v tretích krajinách; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa 
každý prenos a spracovanie osobných údajov obyvateľov EÚ prevádzkovateľom cloudu 
so sídlom v tretej krajine uskutočnil v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov; 
vyzýva ďalej Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby používatelia cloudu so sídlom 
v EÚ boli informovaní v prípade, že prevádzkovatelia cloudu sprístupnia ich údaje 
orgánom presadzovania práva v tretej krajine; zdôrazňuje predovšetkým svoje obavy 
v súvislosti s tým, ako bude v budúcich obchodných dohodách riešená otázka 
zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb, ktorá zahŕňa aj ochranu údajov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili zákonný cezhraničný prístup k obsahu 
a službám cloudu a aby zvážili poskytnutie flexibilnejších systémov udeľovania licencií; 
navrhuje, aby Komisia počas svojej prebiehajúcej revízie pravidiel v oblasti autorských 
práv prijala osobitné návrhy s cieľom zabezpečiť, aby systém, ktorý sa bude v budúcnosti 
uplatňovať, podporoval rozširovanie a šírenie služieb cloud computingu a inovácie; 

22. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby akékoľvek obchodné dohody uzatvorené medzi 
telekomunikačnými operátormi a poskytovateľmi služieb cloudu boli v úplnom súlade 
s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej súťaži a umožňovali spotrebiteľom 
neobmedzený prístup ku všetkým službám cloudu za využitia internetového prístupu 
poskytovaného ktorýmkoľvek telekomunikačným operátorom;

23. upozorňuje Komisiu na vysoko strategický charakter umiestnenia dátových centier 
a na potenciálny vplyv takéhoto umiestnenia mimo územia EÚ, najmä pokiaľ ide o 
ukladanie citlivých údajov alebo údajov verejných orgánov;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby považovali cloud computing za jednu z priorít 
programov výskumu a vývoja a aby túto technológiu podporovali v rámci verejnej správy 
ako inovačné riešenie elektronickej verejnej správy v záujme občanov, ako aj v rámci 
súkromného sektora ako inovačný nástroj na rozvoj podnikania. 

25. vyzýva Komisiu, aby viedla pravidelné konzultácie s organizáciami spotrebiteľov 
a odvetvím priemyslu a náležite zohľadnila ich pripomienky, najmä pokiaľ ide 
o stanovenie zmluvných noriem pre cloud computing, a Európskemu parlamentu 
pravidelne predkladala správy o rokovaniach a záveroch, ktoré vyvodila skupina expertov;

26. nabáda Komisiu a členské štáty, aby o hospodárskom potenciáli cloud computingu 
informovali najmä MSP;

27. vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia týkajúce sa poplatkov za autorské práva, ktoré 
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budú podporovať inovácie a podnecovať tvorivosť v prospech držiteľov práv aj 
používateľov, a ktorými sa zabezpečí, aby digitálny obsah, na ktorý sa vzťahuje licenčná 
zmluva medzi poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv a ktorý legálne získali súkromné 
osoby alebo podniky (s náležitým ohľadom na všetky s tým súvisiace obmedzenia 
v oblasti podmienok používania na obchodné účely) nebol ďalej spoplatnený na základe 
toho, že ho poskytovateľ služby nahrá alebo uloží do cloudu, pokiaľ došlo k odmeneniu 
držiteľov práv;

28. berie na vedomie technologickú skutočnosť, že ak sa spracovanie v rámci cloudu 
vykonáva v konkrétnej krajine, orgány tejto krajiny vrátane bezpečnostných služieb majú 
prístup k týmto údajom; poznamenáva, že to má dôsledky z hľadiska priemyselnej 
špionáže; žiada Komisiu, aby to zohľadnila pri vydávaní návrhov a odporúčaní 
v súvislosti s cloud computingom;

29. vyzýva Komisiu, aby v rámci rokovaní svojej skupiny expertov stanovila pre 
poskytovateľov cloudu povinnosť zahrnúť do zmlúv určité kľúčové doložky, ktoré
zaručujú kvalitu služieb, napríklad povinnosť aktualizovať v prípade potreby softvér 
a hardvér, stanoviť postup v prípade straty údajov a určiť čas potrebný na vyriešenie 
problému a rýchlosť, akou by služba cloudu mohla stiahnuť problematický materiál 
v prípade, že o to používateľ tejto technológie požiada; 

30. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia týkajúce sa využívania 
a podpory cloud computingu v súvislosti s otvoreným prístupom a otvorenými zdrojmi 
vzdelávania;

31. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a stanovila najlepšie postupy v jednotlivých členských 
štátoch, pokiaľ ide o potenciálne úspory, ktoré by verejný sektor mohol prostredníctvom 
využívania cloud computingu dosiahnuť v rámci verejných výdavkov, najmä stanovením 
nových modelov obstarávania.
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