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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že jedním z klíčových faktorů pro dosažení cílů strategie EU 2020 
je vytvoření digitálního vnitřního trhu;

B. vzhledem k tomu, že základní podmínkou rozvoje evropského ekosystému „cloud“ 
je pokrytí širokopásmovými sítěmi; 

C. vzhledem k tomu, že výhody technologie „cloud“ spočívají v úspoře nákladů, ve vyšší 
konkurenceschopnosti a v inovačním potenciálu nových služeb;

1. je si vědom vysokého hospodářského, společenského a kulturního potenciálu „cloud 
computingu“ a vítá iniciativu Komise zaměřenou na zahájení rozsáhlé strategie „cloud“ 
a tím i na řešení s ní spojených právních otázek;

2. konstatuje, že zajištění přenositelnosti dat a interoperability služeb, platforem 
a infrastruktur představuje významnou výzvu;

3. s politováním konstatuje, že při „cloud computingu“ dochází díky rozdílným právním 
předpisům k roztříštění digitálního vnitřního trhu a k vysokým nákladům na transakce 
v případě poskytovatelů a uživatelů této technologie;

4. konstatuje, že v případě „cloud computingu“ je nutné vytvořit jednotný právní rámec EU, 
který by zajistil větší důvěru, pokud jde o ochranu údajů a spotřebitelů v rámci dané 
služby;

5. vítá opatření Komise zaměřená na vytvoření standardních smluvních podmínek 
a celounijního certifikačního systému;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby se postaraly o zjednodušení zákonného 
přeshraničního přístupu k obsahu a službám v rámci technologie „cloud“;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby z „cloud computingu“ učinily jednu z priorit svého 
programu výzkumu a vývoje a aby jej v rámci veřejné správy podporovaly coby 
inovativní možnost e-vládnutí v zájmu občanů.


