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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 
1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS 
in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta1,

– ob upoštevanju Direktive 99/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 
o nekaterih vidikih prodaje za široko porabo in s tem povezanih garancijah2,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov3,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu4,

– ob upoštevanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 
2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski 
družbi5,

A. ker je digitalni notranji trg poglavitni dejavnik za uresničitev ciljev strategije EU 2020, saj 
omogoča velik zagon za doseganje ciljev enotnega trga in odzivanje na gospodarsko in 
finančno krizo, ki je prizadela EU;

B. ker je osnovni pogoj za razvoj evropskega ekosistema v oblaku popolna pokritost EU s 
širokopasovnimi omrežji, splošen in enakopraven dostop vseh državljanov do internetnih 
storitev ter zagotovljena omrežna nevtralnost;

C. ker je instrument za povezovanje Evrope eno od orodij za spodbujanje večje uporabe 
širokopasovnega dostopa v Evropi; 

D. ker so prednosti tehnologije v oblaku prihranki pri stroških, nove poslovne priložnosti , 
prožnost (prilagajanje zmogljivosti za shranjevanje podatkov glede na potrebe), mobilnost 
(delavcev, podjetij in državljanov), večja konkurenčnost zaradi ekonomije obsega in 
inovacijski potencial novih storitev, ki bi mogel pripomoči h gospodarskim koristim, zlasti 
za mala in srednja podjetja;

E. ker bi moralo računalništvo v oblaku zaradi zmanjšanih ovir za vstop na trg (na primer 

                                               
1 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.
2 UL L 171, 7.7.1999, str. 12.
3 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
4 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
5 UL L 167, 22.6.2001, str. 10.
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manjših stroškov informacijskotehnološke infrastrukture ) spodbuditi vključevanje malih 
in srednjih podjetij;

F. ker je za evropski sistem računalništva v oblaku nujno treba zagotoviti evropske pravne 
standarde varstva podatkov;

G. ker bi moral razvoj računalništva v oblaku pripomoči s spodbujanju ustvarjalnosti, ki bo 
koristila tako imetnikom pravic kot uporabnikom; ker bi bilo treba v tem procesu 
preprečiti izkrivljanje na enotnem trgu ter spodbuditi zaupanje potrošnikov in podjetij v 
računalništvo v oblaku;

1. se zaveda velikega gospodarskega, socialnega in kulturnega potenciala računalništva v 
oblaku in pozdravlja pobudo Komisije, da uvede celovito strategijo za računalništvo v 
oblaku in se tako loti reševanja s tem povezanih pravnih vprašanj;

2. poudarja ogromne možnosti, če bi imeli dostop do podatkov s katerekoli naprave, 
povezane z internetom;

3. poudarja, da bi bilo treba v celoti priznati dolgoročno strateško razsežnost računalništva v 
oblaku in jo podpreti kot priložnost za ponoven zagon evropskega gospodarstva (na 
primer skupaj z raziskavami in razvojem ter uporabo tehnologije oblaka v industriji);

4. vztraja pa, da je treba s tem povezane težave reševati tako, da bi podjetjem pomagali 
prepoznati, izbrati in v prakso uvesti rešitve oblaka, prilagojene njihovim potrebam, in da 
bi podprli razvoja dostopa do visokohitrostnega širokopasovnega interneta;

5. poudarja, da strahovi glede tega, da bi uporabnik izgubil nadzor nad svojimi podatki in da 
bi bil zaradi tega, ker bi bili posredovani podizvajalcem, odvisen od zunanjih ponudnikov, 
bi utegnilo omajati zaupanje uporabnikov v računalništvo v oblaku; zato vztraja, da je 
treba skrbno zagotavljati varstvo podatkov, s tem pa doseči in ohraniti zaupanje zasebnih 
in javnih uporabnikov v računalništvo v oblaku; 

6. še posebej poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno varstvo občutljivih podatkov, na 
primer zdravstvenih;

7. ugotavlja, da zagotavljanje prenosljivosti, celovitosti, zaupnosti, dostopnosti in 
reverzibilnosti podatkov in interoperabilnosti storitev, platform in infrastruktur pomeni 
velik izziv, najdene rešitve pa morajo vedno zajemati tudi učinkovito zaščito potrošnikov, 
saj so bistvenega pomena za spodbujanje inovacij in konkurenčnosti; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da ponudniki storitev računalništva v oblaku ne bodo navezovali uporabnikov 
samo na svoje storitve, temveč jim bodo omogočili nadzor nad osebnimi podatki in 
prehod na druge storitve na zahtevo brez nepotrebnih zamud, stroškov in izgubljanja 
podatkov; meni, da je treba za zaupanje potrošnikov, podjetij in javnega sektorja v 
storitve, podprte z oblakom, in za poln izkoristek potenciala tega sektorja rešiti te izzive;

8. poudarja, da mora Evropa izkoristiti, da je tovrstna tehnologija še vedno sorazmerno v 
povojih, in si prizadevati, da bo pridobila od ekonomije obsega, ki naj bi jo bo ta 
tehnologija omogočila, s tem pa ponovno oživiti gospodarstvo, predvsem informacijsko-
komunikacijski sektor;
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9. poudarja, da je računalništvo v oblaku pomembno za mala in srednja podjetja, predvsem v 
državah z gospodarskimi težavami ali na oddaljenih in na najbolj oddaljenih območjih, saj 
jim pomaga pri spopadanju z izolacijo in povečuje njihovo konkurenčnost, javni organi pa 
lahko na ta način ponujajo učinkovitejše in prožnejše storitve z manj stroški in birokracije;

10. obžaluje, da prihaja pri računalništvu v oblaku zaradi različnih pravnih predpisov do 
drobljenja digitalnega enotnega trga in do visokih stroškov transakcij za ponudnike in 
uporabnike;

11. zato poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajne ukrepe v zvezi z zahtevami za 
preglednost in naj prepreči zlorabe in nepošteno ravnanje; Komisijo in države članice tudi 
poziva, naj zagotovijo, da bo potrošniško pravo v celoti in enotno ter po vsej EU veljalo 
tudi za storitve računalništva v oblaku;

12. pozdravlja ukrepanje Komisije v smeri razvoja standardnih pogodbenih pogojev, pri 
čemer bi upoštevali tudi nacionalna priporočila in najboljšo prakso, saj je visoka varnost 
storitev in pravna varnost za uporabnike in ponudnike storitev računalništva v oblaku 
nepogrešljiva za nadaljnji razvoj teh storitev; meni, da to ne bo oviralo razvoja tovrstnih 
storitev na trgu, saj se bodo morale odzivati na potrebe potrošnikov, podjetij in vlad;

13. obžaluje, da so se države članice odločile v večletnem finančnem okviru zmanjšati 
sredstva za instrument za povezovanje Evrope za 8,2 milijarde EUR;

14. poziva Komisijo, naj zagotovi tehnološko nevtralen pristop, podprt z odprtimi standardi, 
da bi čim bolj povečali konkurenco in potrošniško izbiro;

15. pozdravlja namero Komisije, da bi vzpostavila sistem certificiranja za vso EU, ki bi bil 
spodbuda razvijalcem in ponudnikom storitev računalništva v oblaku, da bi več vlagali v 
varstvo podatkov; 

16. poudarja, da se uporabniki ne zavedajo nujno, da je podlaga storitev, ki jih uporabljajo, 
računalništvo v oblaku; zato vztraja, da morajo biti uporabniki bolje obveščeni o ravnanju 
z njihovimi podatki ter o tem, kdo, kje in kako jih obdeluje;

17. poudarja, da ima javni sektor pomembno vlogo pri razvoju računalništva v oblaku; 
pozdravlja ustanovitev evropskega partnerstva za računalništvo v oblaku in sklepov 
usmerjevalnega odbora na prvi seji; poudarja, da je treba oblikovati evropska in 
nacionalna priporočila in najboljše prakse pri prenosu javne uporabe informacijske 
tehnologije v oblak, obenem pa je treba zagotoviti visoko ozaveščenost o vprašanjih 
varnosti, predvsem glede osebnih podatkov; 

18. poziva Komisijo, naj s sprejetjem standardnih pogodbenih določb ali zavezujočih 
poslovnih pravil zagotovi, da bodo za prenos osebnih podatkov uporabnika storitev 
računalništva v oblaku v EU v tretjo državo vedno veljala stroga varovala in pogoji glede 
skladnosti z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov;

19. poziva Komisijo, naj razišče, ali je pregled dogovora med EU in ZDA o varnem ravnanju 
z osebnimi podatki iz EU ustrezen, da bi ga prilagodili tehnološkemu razvoju, predvsem 
glede vidikov, povezanih z računalništvom v oblaku;
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20. poudarja, da računalništvo v oblaku odpira vprašanje določitve veljavne zakonodaje in 
opredelitve odgovornosti vseh udeleženih strani v zvezi z izvajanjem evropske zakonodaje 
o varstvu podatkov, predvsem za shranjene podatke evropskih uporabnikov, ki uporabljajo 
tehnologijo oblaka pri podjetjih s sedežem v tretjih državah; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da bosta prenos in obdelava osebnih podatkov, če ju bo 
upravljavec oblaka izvedel v tretjih državah, v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu 
podatkov; Komisija in države članice morajo tudi zagotoviti, da bodo uporabniki storitev 
v oblaku v EU obveščeni, če bodo upravljavci oblaka sporočali podatke agencijam za 
kazensko izvrševanje in pregon v tretjih državah; poudarja, da ima pomisleke v zvezi z 
odgovornostmi ponudnikov internetnih storitev v prihodnjih trgovinskih sporazumih, 
vključno z varstvom podatkov;

21. poziva Komisijo in države članice, naj poenostavijo zakoniti čezmejni dostop do vsebin in 
storitev računalništva v oblaku, razmislijo pa naj tudi o prožnejših sistemih podeljevanja 
licenc; predlaga Komisiji, naj med potekajočo revizijo pravil s področja intelektualne 
lastnine sprejme posebne predloge, s katerimi bo zagotovila, da bodo veljavna prihodnja 
ureditev spodbujala distribucijo in razširjanje storitev računalništva v oblaku in inovacij; 

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi poslovni dogovori med telekomunikacijskimi 
operaterji in ponudniki storitev računalništva v oblaku v celoti spoštovali konkurenčno 
pravo in potrošnikom omogočili popoln dostop do vseh storitev računalništva v oblaku z 
internetno povezavo kateregakoli telekomunikacijskega operaterja;

23. želi spomniti Komisijo na veliko strateško vprašanje lokacije podatkovnih središč in na 
morebitni vpliv, če niso na ozemlju EU, predvsem kar zadeva hranjenje občutljivih 
podatkov ali podatkov javnih organov;

24. poziva Komisijo in države članice, naj računalništvo v oblaku določijo kot prednostno 
nalogo raziskovalnih in razvojnih programov in ga v javni upravi spodbujajo kot 
inovativno rešitev za e-upravo javnega pomena pa tudi kot inovativno orodje za poslovni 
razvoj v zasebnem sektorju; 

25. poziva Komisijo, naj se redno posvetuje s potrošniškimi organizacijami in to panogo in 
naj ustrezno upošteva njihova opažanja, predvsem v zvezi z oblikovanjem pogodbenih 
standardov za računalništvo v oblaku, ter naj redno poroča Evropskemu parlamentu o 
razpravah in sklepih skupine strokovnjakov;

26. spodbuja Komisijo in države članice, naj poročajo o gospodarskem potencialu 
računalništva v oblaku, zlasti malim in srednjim podjetjem;

27. poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za dajatve za avtorske pravice, ki bodo spodbujali 
inovacije in ustvarjalnost tako v korist imetnikov pravic kot uporabnikov, in naj zagotovi, 
da bodo posamezniki ali podjetja (z ustreznimi omejitvami za poslovno rabo) zakonito 
pridobili digitalne vsebine, za katere je potreben licenčni sporazum med ponudnikom 
storitev in imetnikom pravic, in če je bil imetnik avtorske pravice dejansko poplačan, da 
ne bodo dvojno obdavčeni;

28. se zaveda tehnološkega dejstva, da če v državi poteka obdelava v oblaku, imajo oblasti te 
države dostop do teh podatkov, tudi varnostne službe; meni, da ima to določene posledice 
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za industrijsko vohunjenje; poziva Komisijo, naj to upošteva pri oblikovanju predlogov in 
priporočil o računalništvu v oblaku;

29. poziva Komisijo, naj pri razpravah v skupini strokovnjakov oblikuje zahtevo za 
ponudnike storitev računalništva v oblaku, da morajo v pogodbe vključiti nekatere 
poglavitne določbe, s katerimi bodo jamčili za kakovost storitve, na primer z obveznim 
posodabljanjem programske in strojne opreme, če bi bilo potrebno, z določitvijo, kaj se 
zgodi, če se podatek izgubi, koliko časa bi trajalo reševanje problema, ali kako hitro bi iz 
oblaka vzeli žaljivo gradivo, če bi to zahteval uporabnik storitev; 

30. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za uporabo in 
spodbujanje računalništva v oblaku v povezavi z odprtim dostopom in odprtimi 
izobraževalnimi viri;

31. poziva Komisijo, naj preuči in poišče najboljše prakse v posameznih državah članicah, ki 
bi lahko pomagale prihraniti pri javnih izdatkih, če bi se v javnem sektorju uporabljale 
storitve računalništva v oblaku, predvsem z oblikovanjem novih modelov za javna 
naročila.
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