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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:

A. keďže digitálny vnútorný trh je kľúčovým faktorom plnenia cieľov stratégie Európa 
2020;

B. keďže zabezpečenie širokopásmových sietí je základným predpokladom vývoja 
európskeho ekosystému výpočtového mraku;

C. keďže výhody technológie výpočtového mraku spočívajú v úspore nákladov, vyššej 
konkurencieschopnosti a inovačnom potenciály nových služieb;

1. uvedomuje si veľký hospodársky, spoločenský a kultúrny potenciál výpočtového mraku a 
víta iniciatívu Komisie začať presadzovať komplexnú stratégiu mraku a zaoberať sa s 
tým spojenými nevyriešenými otázkami;

2. konštatuje, že zabezpečenie prenosnosti údajov a interoperability služieb, platforiem a 
infraštruktúry predstavuje veľkú výzvu; 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri výpočtovom mraku dochádza z dôvodu rozličných  
právnych noriem k rozštiepeniu digitálneho vnútorného trhu a vysokým transakčným 
poplatkom pre poskytovateľov aj užívateľov výpočtového mraku;

4. konštatuje, že je potrebný jednotný právny rámec pre výpočtový mrak, ak sa má zvýšiť 
dôvera v ochranu údajov a ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito službami;

5. víta oba kroky Komisie smerom k rozvoju štandardných zmluvných podmienok a 
certifikačného systému v rámci celej EÚ;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili zákonný cezhraničný prístup k témam a 
službám výpočtového mraku;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby považovali problematiku výpočtového mraku za 
jednu z priorít programov výskumu a rozvoja a vo verejnej správe podporovali 
elektronickú štátnu správu ako inovatívne riešenie v záujme občanov.


