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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě
(2013/2063(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. září 2012 nazvané „Uvolnění potenciálu cloud 
computingu v Evropě“ (COM(2012)0529) a na doprovodný pracovní dokument,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. května 2010 nazvané „Digitální agenda pro 
Evropu“ (COM(2010)0245)

– s ohledem na své usnesení o nové digitální agendě pro Evropu:2015.eu1, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. 
března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra,

– s ohledem na návrh Komise týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 
25. ledna 2012 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011),

– s ohledem na návrh Komise týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 
19. října 2011, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, stanoviska Výboru pro 
právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
(A7-0000/2013), 

A. vzhledem k tomu, že počítačové služby „na dálku“ v různých formách, nyní známé pod 
názvem cloud computing, nejsou žádnou novinkou;

B. vzhledem k tomu, že cloud computing nicméně v posledních letech přitahoval pozornost, 
a to v důsledku rozvoje nových a inovativních obchodních modelů velkého rozsahu, 
dravého přístupu prodejců těchto služeb, zvýšení schopností počítačů, nižších cen 
a vysokorychlostní komunikace a rovněž s ohledem na případné hospodářské přínosy 
a přínosy v oblasti účinnosti, které služby cloud computingu nabízejí různým typům 
uživatelů;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0133.
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C. vzhledem k tomu, že přínosy služeb v oblasti cloud computingu spočívají pro prodejce 
v např. v poplatcích za služby, zpeněžení přebytečných výpočetních zdrojů a v možnosti 
nedobrovolné spotřebitelské základny a sekundárním využití informací o uživatelích, 
například pro účely reklamy; 

D. vzhledem k tomu, že přínosy služeb v oblasti cloud computingu spočívají pro spotřebitele 
v případně nižších nákladech, užitečnosti, spolehlivosti a bezpečnosti;

E. vzhledem k tomu, že cloud computing rovněž přináší rizika pro uživatele;

F. vzhledem k tomu, že v rámci služeb cloud computingu jsou uživatelé nucení předávat 
údaje třetím poskytovatelům, což přináší otázky související s trvalou kontrolu nad údaji 
jednotlivých uživatelů a s přístupem k těmto údajům a ochranou těchto uživatelů před 
samotným poskytovatelem, jinými uživatel stejné služby a dalšími stranami;

G. vzhledem k tomu, že zvýšené používání služeb cloud computingu omezeným počtem 
velkých poskytovatelů znamená zvýšení objemů údajů, které jsou soustředěny v rukou 
těchto poskytovatelů, což zvyšuje účinnost, ale také rizika katastrofálních ztrát údajů 
a přístupu k těmto údajům třetími stranami;

H. vzhledem k tomu, že se zdá, že se trh v oblasti služeb cloud computingu rozdvojuje na 
linii zákazníků a na linii podniků;

I. vzhledem k tomu, že pro obchodní uživatele, mohou standardizované služby cloud 
computingu, pokud splňují jisté uživatelské standardy, představovat atraktivní způsob, jak 
proměnit investiční náklady na provozní výdaje a umožňují rychlý přístup k dodatečné 
kapacitě pro ukládání a zpracování; 

J. vzhledem k tomu, že pro uživatele skutečnost, že poskytovatelé provozující systémy 
především pro různé typy spotřebitelských nástrojů v rostoucí míře spotřebitele podněcují 
(díky různým automatických nastavením atd.) k tomu, aby využívali patentované služby 
cloud computingu, znamená, že tito poskytovatelé vytváří nedobrovolnou zákaznickou 
základnu a shromažďují údaje o svých uživatelích;

K. vzhledem k tomu, že použití externích služeb cloud computingu ve veřejném sektoru musí 
být pečlivě zváženo v souvislosti s veškerými zvýšenými riziky týkajícími se údajů 
o občanech a s otázkou zajištění fungování veřejných služeb;

L. vzhledem k tomu,že z hlediska bezpečnosti zavádění služeb cloud computingu znamená, 
že je odpovědnost za ochranu bezpečnosti údajů každého jednotlivého uživatele přenášena 
z jednotlivce na poskytovatele;

M. vzhledem k tomu, že dosažení cílů Evropské digitální agendy, především cíle 
spočívajícího v širokopásmovém připojení, přeshraničních veřejných službách a cílů 
v oblasti inovací, je nezbytné, má-li EU plně využít přínosů, které nabízí služby cloud 
computingu;

1. vítá sdělení Komise o uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě;
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2. zdůrazňuje, že politiky umožňující vysokokapacitní a bezpečnou komunikační 
infrastrukturu představují zásadní prvek všech služeb, které závisí na komunikaci, včetně 
služeb cloud computingu, a vyjadřuje politování na tím, že Rada navrhla snížení rozpočtu, 
pokud jde o finanční prostředky pro širokopásmové připojení;

3. zdůrazňuje, že služby cloud computingu musí zajišťovat bezpečnost a spolehlivost 
přiměřené zvýšenému riziku, která vyplývají z koncentrace údajů v rukou omezeného 
počtu poskytovatelů;

4. zdůrazňuje, že právní předpisy Unie by měly být neutrální a v případě, že neexistují 
důvody vyššího veřejného zájmu, neměly by být měněny tak, aby ulehčovaly jakýkoli 
zákonný model podnikání, ani aby mu bránily;

Cloud computing jako nástroj pro růst a zaměstnanost

5. zdůrazňuje, že s ohledem na hospodářský potenciál cloud computingu, pokud jde 
o zvýšení konkurenceschopnosti, se cloud computing může stát vlivným nástrojem 
v oblasti růstu a zaměstnanosti;

6. zdůrazňuje, že pokud jde o růst HDP, čelí Unie řadě souběžných tlaků v době, kdy jsou 
možnosti podporovat růst z veřejných prostředků omezené v důsledku vysoké míry 
zadlužení a vysokých schodků, a vyzývá evropské orgány a instituce a členské státy, aby 
uvolnily veškeré možné nástroje pro podporu růstu; poznamenává, že cloud computing 
může hybnou silou změn a rozvoje ve všech odvětvích hospodářství, především pak 
v oblastech jako je zdravotní péče, energetika, veřejné služby a vzdělávání;

7. zdůrazňuje, že nezaměstnanost, včetně nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé 
nezaměstnanosti, dosáhla v Evropě nepřijatelně vysokou úroveň a pravděpodobně na této 
vysoké úrovni zůstane i v blízké budoucnosti a že je nutné přijmout rázná a bezodkladná 
opatření na všech politických úrovních; zdůrazňuje, že opatření v oblasti elektronických 
dovedností a digitální vzdělanosti v oblasti cloud computingu mohou mít tudíž výjimečný 
význam při boji proti rostoucí nezaměstnanosti, především pak mezi mladými lidmi;

8. zdůrazňuje, že MSP jsou ústředním prvkem hospodářství EU a že je třeba přijmout další 
opatření na podporu globální konkurenceschopnosti MSP z EU a vytvořit co nejlepší 
podmínky pro rozvoj slibných technologických novinek, jako je cloud computing, které 
mohou mít velký vliv na konkurenceschopnost podniků z EU;

Trh EU a cloud computing

9. Zdůrazňuje, že vnitřní trh by měl zůstat otevřen veškerým poskytovatelům , kteří dodržují 
právní předpisy Unie, neboť volný pohyb služeb a informací zvyšuje 
konkurenceschopnost a příležitosti průmyslu Unie a je přínosem pro občany Unie;

10. vyjadřuje politování na d tím, že existují příznaky o tom, že veřejné orgány mají masivní, 
všeobecně rozšířený a nahodilý přístup k informacím týkajícím se uživatelů z Unie, které 
jsou uloženy v cloudech ve třetích zemích;

11. naléhá, že má-li se bojovat proti riziku toho, že by cizí vlády měly přímo či nepřímo 



PE506.114v01-00 6/10 PR\928403CS.doc

CS

přístup k informacím v případech, kdy to neumožňují právní předpisy Unie, musí Komise: 

i) zajistit, aby byli uživatelé informováni o rizicích, a to i prostřednictvím podpory Evropské 
agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) při spuštění platformy pro informace ve 
veřejném zájmu stanovené ve směrnici o univerzální službě, a

ii) financovat výzkum v oblasti technologií, včetně kódování, které uživatelům umožní 
snadno zajistit bezpečnost jejich informací;

12. schvaluje úmysl Komise vytvořit soudržný přístup ke službám cloud computingu;

13. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s průmyslem Unie a dalšími zúčastněnými stranami 
určila oblasti, v nichž by mohl být specifický přístup Unii přínosný v celosvětovém 
měřítku;

14. zdůrazňuje význam zajištění konkurenceschopného a transparentního trhu Unie, aby bylo 
možné všem uživatelům z Unie poskytovat bezpečné, udržitelné, cenově dostupné 
a spolehlivé služby;

15. zdůrazňuje, že všichni poskytovatelé služeb cloud computingu provozující činnost v Unii 
musí mít stejné podmínky a na všechny se musí vztahovat stejné předpisy;

Veřejné zakázky a cloud computing

16. zdůrazňuje, že pokud budou služby cloud computingu využívány ve veřejném prostoru, 
mohlo by to přinést snížení nákladů na veřejnou správu a zajistit účinnější služby 
občanům, přičemž by digitální pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství byl 
neobyčejně přínosný;

17. vyzývá veřejnou správu, aby zvážila při veřejných zakázkách v oblasti IT zvážila využití 
bezpečných, spolehlivých a chráněných služeb cloud computingu, přičemž současně 
zdůrazňuje jejich výslovnou odpovědnost, pokud jde o ochranu informací týkajících se 
občanů, dostupnost a plynulé poskytování služeb;

18. vyzývá především Komisi, aby tam, kde je to možné, zvážila využívání služeb cloud 
computing a sloužila tak jako vzor pro ostatní;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby urychlily činnost Evropského partnerství pro cloud 
computing;

Normy a cloud

20. vyzývá Komisi, aby se postavila do čela úsilí vedoucího k vytvoření a schválení norem 
a specifikací, jež podpoří bezpečný, spolehlivý a zajištěný cloud;

21. trvá na tom, že tyto normy by měly umožnit snadnou a úplnou přenositelnost a vysoký 
stupeň interoperability mezi službami cloud computingu;

22. vítá skutečnost, že Evropskému institutu pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) byl 
svěřen úkol vypracovat přehled norem, a zdůrazňuje, že je důležité, aby tento proces 
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i nadále probíhal otevřeným a transparentním způsobem;

Spotřebitelé a cloud

23. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby spotřebitelská zařízení nemohla využívat služeb cloud 
computingu na základě automatického nastavení;

24. připomíná Komisi nevyužívanou možnost, kterou ji dává směrnice 1999/5 (směrnice
R&TTE), a sice požadovat, aby zařízení bylo vybaveno bezpečnostními prvky, které 
budou chránit údaje uživatelů;

25. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby spotřebitel obdržel informace nezbytné 
k zasvěcenému rozhodnutí, jestliže je podněcován k přijetí služby cloud computingu nebo 
je mu tato služba jinak nabízena;

26. zdůrazňuje, že na základě takto poskytnutých informací by mělo být možné zjistit mj. to, 
kdo je konečný poskytovatel dané služby a jak je tato služba financována; dále upozorňuje 
na to, že pokud je služba financována využíváním údajů uživatelů k cílené reklamě nebo 
umožňuje takto činit jiným subjektům, měl by uživatel být s touto skutečností obeznámen; 

27. zdůrazňuje, že tyto informace by měly být uváděny v standardizované a snadno 
srozumitelné podobě umožňující srovnávání;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Všude ve světě si společnosti stále častěji uvědomují možnost zvýšení produktivity, kterého 
lze dosáhnout snadným přístupem k nejlépe fungujícím komerčním aplikacím nebo výrazným 
posílením zdrojů infrastruktury při vynaložení přiměřených nákladů. Evropská komise v této 
souvislosti odhaduje, že do roku 2014 by mohly příjmy z cloud computingu dosáhnout výše 
148,8 miliardy EUR a že 60 % veškeré pracovní zátěže serverů bude virtualizováno.

Ekonomické a obchodní vyhlídky cloudu jsou skutečně slibné a z podnikatelského hlediska je 
tedy rozvoj v této oblasti zajímavý, což v praxi znamená, že cloud computing se bude tak jako 
tak rozvíjet, ať už se zásahem EU, nebo bez něj. 

Unijní orgány a instituce v minulosti již učinily několik vstřícných, byť drobných kroků, jako 
bylo např. sdělení Evropské komise z roku 2010 nazvané „Cesta k interoperabilitě evropských 
veřejných služeb“ nebo zpráva agentury ENISA o hlavních bezpečnostních otázkách 
souvisejících s cloudem. 

Z tohoto důvodu je představení strategie Komise pro cloud computing vítané. Nesmíme však 
zapomínat na to, že při vytváření každého strategického rámce pro činnost, a zejména u této 
budoucí strategie pro cloud computing, musíme usilovat o co nejhorizontálnější pojetí, aniž 
bychom automaticky předpokládali jakékoli okolnosti, o nichž se domníváme, že nemají 
přímý vliv na jeho rozvoj. 

Stejně tak zásadní je politika v oblasti infrastruktury: předpokladem využití plného potenciálu 
cloudu jsou odolné pevné i mobilní komunikační sítě, zpravodajka proto vyjadřuje politování 
nad tím, že sdělení o nástroji pro propojení Evropy a obzvláště návrh nařízení o hlavních 
směrech transevropských telekomunikačních sítí, které jsou vstřícnými kroky, jež by mohly 
přilákat tolik potřebné investice do širokopásmových sítí v Evropě, nebudou moci v praxi 
přinést řádné výsledky, nebudou-li na tuto oblast přiděleny dostatečné finanční zdroje.

Na druhou stranu je vzhledem k velmi komerční povaze cloudových systémů nutné zajistit, 
aby budoucí strategie řešila celou řadu aspektů, mezi něž patří např. technologické otázky 
související s rozvojem cloudových systémů, jejich správou a pružnou rozšiřitelností, ale také 
otázka flexibility, bez níž se při řešení normalizačních záležitostí neobejde žádný rozvoj 
v oblasti IKT, nemá-li omezovat inovace, a v neposlední řadě otázky jiného než technického 
rázu, jako jsou právní aspekty související s ochranou údajů a bezpečností, jež představují 
jednu z hlavních překážek širokého využívání cloudových infrastruktur. 

Pokud jde o poslední uvedené aspekty, je návrh regulačního rámce upravujícího ochranu 
údajů, který nyní projednává Parlament, vítaným krokem vzhledem k naléhavé potřebě 
přizpůsobit režim z roku 1995 digitální společnosti, jak uvádí i zpráva Parlamentu z vlastního 
podnětu na téma Digitální agenda pro Evropu. Podstatné však je, aby konečný výsledek 
neznamenal zpomalení rozvoje nových ani současných cloudových služeb a aby podporoval 
jejich rozšiřování. Z tohoto hlediska je důležité, aby rámec pro ochranu údajů jasně odlišil 
úlohy a povinnosti správců a zpracovatelů. Vítaný je rovněž nedávno předložený návrh 
směrnice o bezpečnosti sítí a informací.
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To jsou zásadní aspekty; nesmíme zapomínat, že cloud vzhledem ke svému vnějšímu založení 
představuje další prvek nejistoty v našem vnímání bezpečnosti a ochrany údajů. Světové 
ekonomické fórum v této souvislosti poukazovalo na to, že 90 % dodavatelů a uživatelů 
cloudových služeb se domnívá, že rizika narušení soukromí jsou „velmi vážnou“ překážkou 
širokého přijetí cloud computingu.

Evropa by navíc měla podněcovat k výzkumu a technologickému rozvoji v oblasti cloud 
computingu. Konkurenční výhodou EU může být výborné zázemí Evropy, pokud jde 
o klíčové výzkumné a vývojové aspekty, jako je např. celosvětové informační databáze zdrojů 
(GRID) a architektura zaměřená na služby. Iniciativa Horizont 2020 by tedy měla hrát jednu 
z hlavních rolí.

Pokud jde o konkrétní klíčová opatření uvedená ve sdělení Komise, důraz je třeba klást 
zejména na následující:

1. Radikální řešení nepřehledné situace v oblasti norem

Jedná se o základní aspekt. Uživatelé musí mít nakonec možnost změnit rychle a bezpečně 
svého poskytovatele cloudu. Jinými slovy – nepostradatelnými jsou úplná přenositelnost, 
vysoký stupeň interoperability a otevřené specifikace. Je nutno usilovat o to, aby se zamezilo 
blokování spotřebitelů. Vypracování přehledu stávajících norem, kterým byl v této fázi 
pověřen institut ETSI, je proto dobrým začátkem. Musí však být zajištěn co nejotevřenější 
a nejtransparentnější proces. Také zpravodajka je přesvědčena o tom, že normy v oblasti 
cloudu jsou svou podstatou celosvětové a že žádná světová oblast nemůže s celosvětově 
platnými normami pracovat izolovaně. Evropa musí usilovat o maximální využití příležitostí, 
které se v rámci globálního trhu nabízejí pro MSP a spotřebitele. Potřebujeme mít normy, 
které se mohou stát normami platnými v celém světě.

Také agentura ENISA může sehrát zásadní roli a zpravodajka souhlasí s tím, že by měla 
napomáhat při vytváření dobrovolného systému certifikace v oblasti cloud computingu 
platného v celé EU, přičemž by měla být dodržena lhůta pro vytvoření seznamu těchto 
systémů stanovená ve sdělení (tj. do roku 2014).

2. Zajištění bezpečných a spravedlivých smluvních podmínek

Přestože se smlouvami o dodání „digitálního obsahu“ pro spotřebitele a malé podniky zabývá 
Společná evropská právní úprava prodeje, bude zřejmě zapotřebí nějakého nástroje, který 
bude řešit další aspekty, zejména umístění a přenos dat (zvláštní pozornost je nutno věnovat 
stanoviskům pracovní skupiny zřízené podle článku 29) a společnou terminologii v oblasti 
smluv. 

Hlavní zásadou této klíčové oblasti činnosti by však mělo být zajištění toho, aby cloud nabízel 
různé služby a obchodní modely, tedy „univerzální řešení není vhodné pro všechny“. Při 
zajišťování „bezpečných a spravedlivých podmínek“ musí být tudíž jasné, že smlouvy mezi 
podniky a spotřebiteli mají podstatně jiný charakter než smlouvy mezi podniky. Stejně tak se 
liší problémy, které musí při začleňování cloudových služeb řešit veřejná správa, od těch, 
které řeší běžný spotřebitel. Jinak řečeno: jiným potřebám a problémům odpovídají jiné 
cloudy. Smluvní právo musí být nicméně schopno řešit všechny tyto aspekty.
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3. Vytvoření evropského partnerství pro cloud computing na podporu inovací a růstu ze 
strany veřejného sektoru

Zpravodajka je přesvědčena o tom, že veřejný sektor, včetně samotné Komise, musí jít 
příkladem. Nejen s ohledem na zvýšení produktivity, kterého lze dosáhnout využitím 
možnosti snadného přístupu k nejlépe fungujícím komerčním aplikacím nebo razantního 
posílení infrastrukturních zdrojů při vynaložení přiměřených nákladů, ale také z toho důvodu, 
že občané budou navíc moci využívat efektivnější a inovativnější veřejné služby. Obrovské 
výhody se nabízejí například v oblasti elektronického zdravotnictví, vzdělávání a dopravních 
služeb. 

Partnerství pro cloud computing je vítaným nástrojem, ale musíme jít ještě dál. Je zde 
naléhavá potřeba dosáhnout vyššího stupně koordinace a zabránit vážnému riziku ještě 
většího roztříštění trhu veřejného sektoru v dohledné budoucnosti, jak tomu bylo v případě 
elektronické identity, kdy členské státy začaly vytvářet své vlastní vnitrostátní systémy, aniž 
by tato jejich činnost byla řádně koordinována.

Zpravodajka je přesvědčena, že má-li se plně využít výhod spojených s cloudovou technologií 
a maximalizovat využití zdrojů, měl by se hybnou silou stát právě veřejný sektor, a to 
vzhledem ke své velikosti a přítomnosti ve všech sektorech v celé Evropě. Musíme trvat na 
tom, aby veřejná správa přešla na digitální systém, a ihned začít aktivně koordinovat 
jednotlivé iniciativy.

S vyhodnocováním výhod i nevýhod, které by jim mohlo přinést využívání technologie cloud 
computingu, by měly neprodleně začít také evropské orgány a instituce. Vzhledem k mnoha 
složitým otázkám, jež je třeba zodpovědět (rozpočtová strukturální omezení, možnost 
nedostatečně rozvinutého trhu, vyjasnění aspektů vnitřní bezpečnosti atd.), musí evropské 
orgány a instituce vypracovat strategii, která se uplatní v jejich případě.

Cloud computing a jednotný digitální trh

Celkový rozvoj cloud computingu má pro dokončení jednotného digitálního trhu strategický 
význam. V tomto ohledu strategie pro cloud computing ovlivňuje mnoho aspektů, které se 
projevují na potřebě vyšší konvergence, případě harmonizace, jež by měly odstranit všechny 
stávající překážky, pokud jde například o: zavádění širokého pásma, přidělování spektra, 
ochranu spotřebitelů, práva duševního vlastnictví, ochranu údajů, předpisy týkající se 
jednotlivých produktů a platební transakce.

Rozvoj cloudu v Evropě má tedy mimořádný potenciál stát se faktorem, který dokončení 
jednotného digitálního trhu významným způsobem urychlí.


