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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe

(2013/2063(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. septembra 2012 s názvom Uvoľnenie potenciálu 
cloud computingu v Európe (COM(2012)0529) a na sprievodný pracovný dokument,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (COM(2010)0245),

– so zreteľom na svoje uznesenie o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu1

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 
14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného 
spektra,

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 
2012 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (COM(2012)0011),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 
2011 o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (COM(2011)0665),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru 
pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–
0000/2013),

A. keďže rôzne výpočtové služby „na diaľku“, ktoré sú všeobecne známe ako cloud 
computing, dnes už nie sú novinkou;

B. keďže napriek tomu cloud computing v ostatných rokoch priťahoval pozornosť vďaka 
rozvoju nových a inovatívnych modelov veľkého rozsahu, silnému tlaku zo strany 
predajcov v tejto oblasti, zvýšenému potenciálu výpočtovej techniky, nižším cenám a 
vysokorýchlostným komunikáciám, ako i potenciálnemu hospodárskemu prínosu 
a prínosu v oblasti efektívnosti, ktoré služby cloud computingu ponúkajú rôznym typom 

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2010)0133.
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používateľov;

C. keďže pre predajcov prínosy služieb v oblasti cloud computingu tvoria napríklad poplatky 
za služby, speňaženie nadbytočných výpočtových zdrojov a možnosť nedobrovoľnej 
základne používateľov a sekundárneho využitia informácií o používateľoch, napríklad na 
účely reklamy;

D. keďže pre používateľov prínosy služby v oblasti cloud computingu 
predstavujú potenciálne nižšie náklady, účelnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť;

E. keďže cloud computing prináša i riziká používateľom;

F. keďže služby v oblasti cloud computingu nútia používateľov, aby poskytovali informácie 
tretím poskytovateľom, čo nastoľuje otázky stálej kontroly údajov individuálnych 
používateľov, prístupu k týmto údajom a otázky ich ochrany pred samotným 
poskytovateľom, ďalšími používateľmi rovnakej služby a inými stranami; 

G. keďže zvýšené používanie služieb cloud computingu poskytovaných obmedzeným 
počtom veľkých poskytovateľov znamená, že rastúce množstvá informácií sa sústreďujú 
v rukách týchto poskytovateľov, čím sa zvyšuje ich účinnosť, ale zároveň sa zvyšujú aj 
riziká obrovských strát informácií a prístupu tretích strán k týmto informáciám;

H. keďže sa zdá, že trh v oblasti služieb cloud computingu sa rozdvojuje na líniu zákazníkov 
a líniu podnikov;

I. keďže pre podnikových používateľov môžu štandardizované služby v oblasti cloud 
computingu – ak spĺňajú osobitné potreby používateľa – byť atraktívnym spôsobom ako 
premeniť kapitálové náklady na prevádzkové náklady a ako umožniť rýchly prístup 
k dodatočnej kapacite ukladania a spracovania;

J. keďže pre používateľov skutočnosť, že poskytovatelia operačných systémov najmä pre 
rôzne typy spotrebiteľských zariadení v čoraz väčšej miere – prostredníctvom 
automatických nastavení atď. – orientujú používateľov na používanie patentovaných 
služieb cloud computingu znamená, že títo poskytovatelia vytvárajú nedobrovoľnú 
základňu používateľov a zhromažďujú údaje o svojich používateľoch;

K. keďže používanie vonkajších služieb cloud computingu vo verejnom sektore sa musí 
starostlivo zvážiť, pokiaľ ide o akékoľvek zvýšené riziko týkajúce sa informácií 
o občanoch a pokiaľ ide o zaistenie vykonávania funkcií verejného sektora;

L. keďže z hľadiska bezpečnosti zavedenie služieb cloud computingu znamená, že 
zodpovednosť za zachovanie bezpečnosti informácií každého jednotlivého používateľa sa 
presunula od jednotlivca k poskytovateľovi;

M. keďže dosiahnutie cieľov digitálnej agendy Európy, predovšetkým cieľa širokopásmového 
pripojenia, cezhraničných verejných služieb a cieľov v oblasti výskumu a inovácie, je 
nevyhnutné, aby mohla Európa v plnej miere využiť prínos cloud computingu;

1. víta oznámenie Komisie o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe;
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2. zdôrazňuje, že politiky umožňujúce veľkokapacitné a bezpečné infraštruktúry v oblasti 
komunikácie sú kľúčovým prvkom pre všetky služby, ktoré závisia od komunikácie, 
vrátane služieb cloud computingu, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada navrhla 
zníženie rozpočtu, pokiaľ ide o financovanie širokopásmového pripojenia Únie;

3. zdôrazňuje, že služby v oblasti cloud computingu musia poskytovať bezpečnosť 
a spoľahlivosť primerané zvýšeným rizikám vyplývajúcim z koncentrácie informácií 
v rukách obmedzeného počtu poskytovateľov;

4. zdôrazňuje, že právne predpisy Únie by mali byť neutrálne a ak nie sú dôvody vyššieho 
verejného záujmu, nemali by sa prispôsobovať, aby uľahčili akýkoľvek zákonný model 
v oblasti obchodu alebo služieb, alebo aby mu zabránili;

Cloud computing ako nástroj rastu a zamestnanosti

5. zdôrazňuje, že vzhľadom na hospodársky potenciál cloud computingu, pokiaľ ide 
o zvýšenie konkurencieschopnosti Európy na celosvetovej úrovni, môže sa cloud 
computing stať mocným nástrojom rastu a zamestnanosti;

6. zdôrazňuje, že Únia čelí viacerým súbežným tlakom na rast HDP, a to v čase, keď 
možnosti podporiť rast z verejných fondov je obmedzený vysokou úrovňou zadlženia 
a deficitu, a vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby mobilizovali všetky možné 
nástroje na povzbudenie rastu; poznamenáva, že cloud computing sa môže stať 
transformačným rozvojom vo všetkých odvetviach hospodárstva, s osobitným významom 
v oblastiach, akými sú zdravotná starostlivosť, energia, verejné služby a vzdelávanie;

7. zdôrazňuje, že nezamestnanosť vrátane nezamestnanosti mladých a dlhodobej 
nezamestnanosti dosiahla v Európe neprijateľne vysokú úroveň a na vysokej úrovni sa 
pravdepodobne udrží aj v blízkej budúcnosti a že na všetkých politických úrovniach sú 
nutné rozhodné a bezodkladné kroky; poznamenáva, že opatrenia zamerané na digitálnu 
gramotnosť a digitálne vzdelávanie v rámci rozvoja cloud computingu môžu preto mať 
mimoriadny význam pre riešenie problému rastúcej nezamestnanosti predovšetkým 
mladých ľudí;

8. zdôrazňuje, že MSP sú srdcom hospodárstva EÚ a že je potrebné prijať viac opatrení na 
podporenie konkurencieschopnosti MSP EÚ na celosvetovej úrovni a na vytvorenie čo 
najlepšieho prostredia pre využitie nového sľubného technologického rozvoja, akým je 
cloud computing, ktorý môže mať veľký vplyv na konkurencieschopnosť podnikov EÚ;

Trh EÚ a cloud computing

9. zdôrazňuje, že vnútorný trh by mal aj naďalej zostať otvorený všetkým poskytovateľom, 
ktorí dodržiavajú právne predpisy Únie, pretože celosvetový tok služieb a informácií 
zvyšuje konkurencieschopnosť priemyslu Únie a jeho možnosti a majú z neho prospech 
občania Únie;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa ukazuje, že existuje masívny, rozšírený 
a systematický prístup verejných orgánov k informáciám týkajúcim sa používateľov Únie 
uložených na cloudoch tretej krajiny;
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11. v záujme boja proti riziku toho, že cudzie verejné orgány by mali priamy alebo nepriamy 
prístup k týmto informáciám, pričom právne predpisy podobný prístup nepovoľujú, trvá 
na tom, aby Komisia:

(i) zabezpečila, aby používatelia boli oboznámení s týmto rizikom, a to aj podporovaním 
Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) pri aktivovaní platformy 
pre informácie vo verejnom záujme v smernici o univerzálnej službe a

(ii) finančne podporovať výskum v oblasti technológií vrátane šifrovania umožňujúcich 
používateľom jednoducho zabezpečiť ich informácie;

12. schvaľuje vôľu Komisie rozvíjať súdržný prístup k službám cloud computingu;

13. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s priemyslom Únie a ďalšími zúčastnenými stranami 
určila oblasti, v ktorých by sa špecifický prístup Únie mohol ukázať ako osobitne 
zaujímavý na celosvetovej úrovni;

14. zdôrazňuje význam zaistenia konkurencieschopného a transparentného trhu Únie s cieľom 
poskytovať všetkým používateľom Únie bezpečné, udržateľné, cenovo dostupné 
a spoľahlivé služby;

15. zdôrazňuje, že všetci poskytovatelia cloudu v Únii musia súťažiť za rovnakých 
podmienok, pričom pre všetkých platia rovnaké pravidlá;

Verejné obstarávanie a cloud

16. zdôrazňuje, že zavádzanie služieb cloud computingu verejným sektorom môže znížiť 
náklady verejnej správy a poskytnúť efektívnejšie služby občanom, pričom by bol 
digitálny pákový efekt mimoriadne prospešný pre všetky odvetvia hospodárstva;

17. nabáda verejnú správu, aby vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológií 
zvážila bezpečné, spoľahlivé a chránené služby cloud computingu, zdôrazňujúc ich 
osobitnú zodpovednosť, pokiaľ ide o ochranu informácií týkajúcich sa občanov, 
dostupnosť a kontinuitu služby;

18. vyzýva najmä Komisiu, aby tam, kde je to vhodné, zvážila využívanie služieb cloud 
computingu s cieľom ísť príkladom;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili prácu Európskeho partnerstva pre cloud;

Normy a cloud

20. vyzýva Komisiu, aby bola hnacou silou pri rozvoji a vyhlásení noriem a špecifikácií 
podporujúcich bezpečný, spoľahlivý a chránený cloud;

21. trvá na tom, že normy by mali umožňovať ľahkú a kompletnú prenositeľnosť a vysoký 
stupeň interoperability medzi službami cloud;

22. víta mapovanie noriem, ktoré bolo zverené Európskemu inštitútu pre telekomunikačné 
normy (ETSI), a zdôrazňuje, že je dôležité naďalej sledovať otvorený a transparentný 
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postup;

Spotrebitelia a cloud

23. vyzýva Komisiu, aby zaistila, aby zariadenia spotrebiteľov nevyužívali služby cloud 
z dôvodu automatického nastavenia;

24. pripomína Komisii nevyužitú možnosť, ktorú jej poskytuje smernica 1999/5 (smernica o 
rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach), aby požadovala, aby 
zariadenie bolo vybavené ochranami chrániacimi informácie používateľov;

25. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby spotrebiteľ, ktorý je vyzvaný, aby prijal službu 
cloud alebo mu je táto služba poskytnutá iným spôsobom, dostal najprv informácie 
potrebné na uvážené rozhodnutie;

26. zdôrazňuje, že takto poskytnuté informácie by mali okrem iného uvádzať, kto je koncový 
poskytovateľ služby a ako je služba financovaná; ďalej zdôrazňuje, že v prípade, že služba 
je financovaná pomocou využitia informácií používateľov na reklamu alebo umožňujúc 
iným, aby informácie využili na reklamu, malo by sa to oznámiť používateľovi; 

27. zdôrazňuje, že informácie by mali byť v štandardizovanom, ľahko zrozumiteľnom 
a porovnateľnom formáte;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoločnosti na celom svete si čoraz viac uvedomujú nárast produktivity, ktorý môžu 
dosiahnuť vďaka jednoduchému prístupu k najvýkonnejším obchodným aplikačným 
programom a/alebo výraznému posilneniu svojich zdrojov infraštruktúry za primerané 
náklady. V tejto súvislosti podľa odhadov Európskej komisie môžu príjmy z cloud 
computingu dosiahnuť v roku 2014 148,8 miliárd eur a 60 % všetkých pracovných výkonov 
serverov bude virtualizovaných. 

Hospodárske a obchodné vyhliadky cloudu sú sľubné a jeho rozvoj má preto ekonomický 
význam, čo konkrétne znamená, že cloud computing sa bude tým či oným spôsobom naďalej 
rozvíjať, a to nezávisle od toho, či Európa zasiahne alebo nie. 

Inštitúcie Únie v minulosti podnikli niektoré vítané, ale malé kroky, akými bolo v roku 2010 
uverejnenie Európskou komisiou oznámenia Smerom k interoperabilite európskych verejných 
služieb a správa ENISA o hlavných otázkach bezpečnosti týkajúcich sa cloudu. 

Predloženie stratégie Komisie pre cloud computing je preto vítané. Nesmieme však zabúdať, 
že pri vypracúvaní každého strategického akčného rámca a najmä tejto budúcej stratégie 
cloud computingu sa musíme usilovať o čo možno najhorizontálnejší prístup a nepovažovať 
za dané žiadne okolnosti, v prípade ktorých sa môže zdať, že priamo neovplyvňujú tento 
vývoj. 

Politiky v oblasti infraštruktúry sú preto kľúčové: silné pevné a mobilné komunikačné siete sú 
nutné pre plné využitie potenciálu cloudu, spravodajkyňa preto vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že oznámenie o Nástroji „Spájame Európu“ a najmä navrhované nariadenie o 
usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktoré sú vítanými krokmi, ktoré majú 
schopnosť posilniť veľmi potrebné investície do širokopásmových sietí v Európe, nebudú 
schopné primerane fungovať, ak im nebudú poskytnuté primerané finančné zdroje.

Na druhej strane, keďže systémy cloud majú výrazne komerčnú povahu, budúca stratégia 
musí riešiť veľké množstvo aspektov, medzi ktorými sú technologické otázky spojené 
s rozvojom systémov cloud, riadenie pružnej škálovateľnosti, nezabúdajúc na flexibilitu, 
ktorú potrebuje každý rozvoj IKT, aby nebránil inovácii pri riešení otázok normalizácie, 
netechnické otázky, akými sú právne aspekty spojené s ochranou a bezpečnosťou údajov, 
ktoré predstavujú veľkú prekážku na ceste k rozsiahlemu prijatiu infraštruktúr cloud 
computingu. 

Vzhľadom na tieto aspekty: navrhovaný regulačný rámec ochrany údajov, ktorý je teraz 
predmetom rozpravy v Európskom parlamente, je vítaný, pretože je naliehavo potrebné – ako 
sa to požaduje v iniciatívnej správe Európskeho parlamentu o digitálnej agende pre Európu –
prispôsobiť systém z roku 1995 digitálnej spoločnosti. Je však veľmi dôležité, aby konečný 
výsledok nebrzdil rozvoj nových a súčasných služieb cloud computingu a aby podporil ich 
prijatie. V tejto súvislosti je dôležité, aby rámec ochrany údajov stanovil jasné vymedzenie 
úloh a povinností správcov a spracovateľov. Nedávno navrhnutá smernica o bezpečnosti sietí 
a informácií je tiež vítaná.
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Ide o kľúčové otázky; nesmieme zabúdať, že cloud pre svoju externalizovanú povahu pridáva 
v našom ponímaní bezpečnosti a ochrany údajov ďalší rozmer neistoty. V tejto súvislosti 
Svetové ekonomické fórum konštatovalo, že 90 % poskytovateľov a používateľov služieb 
cloud computingu si myslí, že ohrozenie súkromia je „veľmi vážnou“ prekážkou širokého 
prijatia cloud computingu.

Okrem toho by Európa mala podporovať výskum a technologický rozvoj v oblasti cloud 
computingu. Vynikajúce podmienky Európy v kľúčových oblastiach výskumu a vývoja, 
akými sú GRID a architektúry orientované na služby, môžu poskytnúť EÚ konkurenčnú 
výhodu. Program Horizon 2020 by preto mal zohrávať významnú úlohu.

S ohľadom na konkrétne akčné línie oznámenia Komisie je možné zdôrazniť toto:

1. Usporiadať spleť noriem

Toto je základný aspekt. Používatelia musia byť nakoniec schopní rýchlym a bezpečným 
spôsobom zmeniť svojho poskytovateľa cloudu. Inými slovami, kompletná prenositeľnosť, 
vysoký stupeň interoperability a otvorené špecifikácie sú kľúčové. Musí sa vyvinúť úsilie, aby 
sa odstránilo blokovanie spotrebiteľov. Mapovanie existujúcich noriem, ktoré bolo zverené 
ETSI, je v tejto fáze dobrým začiatkom. Musí sa však zaistiť, aby bol proces čo najotvorenejší 
a najtransparentnejší. Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že normy cloudu majú vo svojej 
podstate celosvetovú povahu a že žiaden svetový región nemôže pracovať izolovane 
s normami platnými na celosvetovej úrovni. Európa sa musí sústrediť na maximálne využitie 
príležitostí pre svoje MSP a spotrebiteľov na celosvetovom trhu. Potrebujeme normy, ktoré 
majú schopnosť stať sa celosvetovými normami.

ENISA okrem toho môže hrať dôležitú úlohu a spravodajkyňa sa domnieva, že by mala 
pomáhať pri rozvoji systémov dobrovoľnej certifikácie v celej EÚ v oblasti cloud computingu 
a splniť tak termín stanovený v oznámení týkajúci sa zostavenia zoznamu týchto programov 
do roku 2014.

2. Bezpečné a spravodlivé zmluvné podmienky

Spoločné európske kúpne právo sa síce venuje zmluvám o „digitálnom obsahu“ pre 
spotrebiteľov a malé podniky, je však možné, že bude potrebný nástroj na riešenie ďalších 
otázok, konkrétne otázky umiestnenia a presunu údajov – v maximálnej miere by sa mali 
zohľadniť stanoviská pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 – a spoločná terminológia 
v oblasti zmlúv. 

Základnou zásadou tejto kľúčovej činnosti by však malo byť to, že cloud computing ponúka 
rôzne služby a podnikové modely a že nie je univerzálny model. Pri stanovovaní „bezpečných 
a spravodlivých zmluvných podmienok“ je preto jasné, že zmluvy medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi majú podstatne iný charakter ako zmluvy uzatvorené medzi podnikmi. Výzvy, 
ktorým čelí verejná správa pri prijímaní služieb cloud computingu sa preto výrazne líšia od 
výziev, ktorým čelia spotrebitelia. Inými slovami, rôzne cloudy vyhovujú rôznym potrebám 
a výzvam. Zmluvné právo by však malo byť schopné priniesť odpovede na všetky tieto 
otázky.
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3. Podporiť spoločné vedenie verejného sektora prostredníctvom európskeho 
partnerstva pre cloud

Spravodajkyňa sa domnieva, že verejný sektor vrátane Komisie musí byť hnacou silou. 
Nielen preto, že nárast produktivity, ktorý sa dá dosiahnuť vďaka jednoduchému prístupu 
k najvýkonnejším aplikačným programom a technológiám za primerané náklady, ale i preto, 
že občania by boli schopní využívať efektívnejšie a inovatívnejšie verejné služby. Ako príklad 
je možné uviesť, že vyhliadky týkajúce sa elektronického zdravotníctva, vzdelávania 
a dopravných služieb sú obrovské. 

Partnerstvo pre cloud je vítaným nástrojom, musíme však zaradiť vyššiu rýchlosť. Je 
naliehavo potrebné dosiahnuť vysoký stupeň koordinácie a vyhnúť sa tak vážnej hrozbe, že 
v blízkej budúcnosti bude trh verejného sektora ešte viac rozdrobený, ako je to v prípade 
elektronických preukazov totožnosti, keď nedošlo k žiadnej skutočnej koordinácii, keď 
členské štáty začali vytvárať svoje rôzne národné systémy.

Spravodajkyňa sa domnieva, že verejný sektor by vzhľadom na svoju veľkosť a prítomnosť 
v takmer každom odvetví v celej Európe mal byť hnacou silou, aby sa v plnej miere využil 
prínos technológie cloud a aby sa v maximálnej miere využili zdroje. Musíme naliehať, aby 
verejná správa uskutočnila svoj prechod k digitalizácii a začala bezodkladne aktívne 
koordinovať svoje iniciatívy.

Aj európske inštitúcie musia okamžite začať posudzovať možnosti a výzvy, ktoré prináša 
technológia cloud. Vzhľadom na mnoho zložitých otázok, ktoré sa musia zodpovedať 
(rozpočtové štrukturálne obmedzenia, možný nedostatok rozvoja trhu, objasnenie otázok 
vnútornej bezpečnosti atď.) musia inštitúcie vypracovať stratégiu pre európske inštitúcie.

Cloud computing a jednotný digitálny trh

Plný rozvoj cloud computingu má strategický význam pre dokončenie jednotného digitálneho 
trhu. Stratégia v oblasti cloudu sa týka mnohých aspektov, ktoré majú vplyv na potrebu 
väčšieho zblíženia a prípadne harmonizácie s cieľom odstrániť všetky existujúce prekážky 
napríklad v oblasti: zavádzania širokého pásma, prideľovania frekvenčného spektra, ochrany 
spotrebiteľov, práv duševného vlastníctva, ochrany údajov, nariadení týkajúce sa produktov 
a v oblasti platobných operácií.

Rozvoj cloud computingu v Európe má preto mimoriadny potenciál stať sa mocným 
urýchľovačom dokončenia jednotného digitálneho trhu.


