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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku v Evropi

(2013/2063(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. septembra 2012 z naslovom „Sprostitev 
potenciala računalništva v oblaku v Evropi“ (COM(2012)0529) in priloženega delovnega 
dokumenta,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. maja 2010 z naslovom „Evropska digitalna 
agenda“ (COM(2010)0245),

– ob upoštevanju svoje resolucije o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu1,

– ob upoštevanju Sklepa št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 
2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra, 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 25. januarja 2012 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) (COM(2012)0011),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 19. oktobra 2011 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope 
(COM(2011)0665),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7-0000/2013), 

A. ker storitve računalništva na daljavo v različnih oblikah, na splošno poznane kot 
„računalništvo v oblaku“, niso nov pojem;

B. ker je računalništvo v oblaku kljub temu v zadnjih letih pritegnilo pozornost po zaslugi 
razvoja novih in inovativnih široko zastavljenih poslovnih modelov, močnih spodbud 
prodajalcev infrastrukturnih storitev v oblaku, boljših računalniških zmogljivosti, nižjih 
cen in hitre komunikacije ter potencialnih koristi z vidika gospodarstva in učinkovitosti, ki 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0133.
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jih storitve v oblaku prinašajo vsem vrstam uporabnikov;

C. ker koristi storitev v oblaku za prodajalce vključujejo npr. pristojbine za storitve, 
monetizacijo presežnih računalniških zmogljivosti ter možnost vzpostavitve kroga vezanih 
strank in sekundarne uporabe informacij o uporabnikih, na primer zaradi oglaševanja;

D. ker koristi storitev v oblaku za uporabnike vključujejo potencialno nižje stroške, 
prikladnost, zanesljivost in varnost;

E. ker oblak prinaša uporabnikom tudi tveganja;

F. ker storitve v oblaku obvezujejo uporabnike k predložitvi informacij tretjim ponudnikom 
storitev, zaradi česar se zastavlja vprašanje v zvezi s stalnim nadzorom nad informacijami 
posameznih uporabnikov in dostopom do njih ter v zvezi z varstvom teh informacij pred 
samim ponudnikom, drugimi uporabniki iste storitve in drugimi osebami;

G. ker povečana uporaba storitev v oblaku, ki jih zagotavlja omejeno število velikih 
ponudnikov, pomeni, da se čedalje večja količina informacij kopiči v rokah teh 
ponudnikov, kar sicer povečuje njihovo učinkovitost, vendar tudi povečuje tveganje 
katastrofalnih izgub informacij in dostopa do njih s strani tretjih oseb;

H. ker se zdi, da je trg storitev v oblaku razcepljen na potrošnike in podjetja;

I. ker so lahko standardizirane storitve v oblaku, če izpolnjujejo posebne potrebe 
uporabnika, privlačen način, na katerega lahko poslovni uporabniki pretvorijo stroške 
kapitala v odhodke iz poslovanja ter zagotovijo hitro razpoložljivost dodatne zmogljivosti 
za shranjevanje in obdelavo;

J. ker dejstvo, da zlasti ponudniki operacijskih sistemov za različne vrste širokopotrošnih 
naprav potrošnike – z uporabo privzetih nastavitev itd. – vedno bolj usmerjajo k uporabi 
lastniških storitev v oblaku, za potrošnike pomeni, da ti ponudniki ustvarjajo krog vezanih 
strank in zbirajo informacije o uporabnikih storitev;

K. ker je treba uporabo zunanjih storitev v oblaku v javnem sektorju natančno pretehtati 
glede na morebitna povečana tveganja v zvezi z informacijami o državljanih in glede na 
zagotovljeno učinkovitost funkcij javnih storitev;

L. ker uvedba storitev v oblaku z varnostnega vidika pomeni, da se odgovornost za 
ohranjanje varnosti informacij posameznih uporabnikov prenese s posameznika na 
ponudnika;

M. ker je uresničevanje ciljev Evropske digitalne agende, zlasti v zvezi z uporabo in 
dostopom do širokopasovnih omrežij, čezmejnimi javnimi storitvami ter raziskavami in 
inovacijami, potreben korak, če želi EU v celoti izkoristiti ugodnosti, ki jih prinaša 
računalništvo v oblaku;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku v Evropi;

2. poudarja, da so politike, ki omogočajo vzpostavitev varne komunikacijske infrastrukture 
visokih zmogljivosti, bistveni element za vse storitve, ki se opirajo na komunikacijo, 
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vključno s storitvami v oblaku, in obžaluje, da je Svet predlagal zmanjšanje proračunskih 
sredstev Unije za financiranje širokopasovnih omrežij;

3. poudarja, da morajo storitve v oblaku zagotavljati varnost in zanesljivost, ki sta 
sorazmerni s povečanimi tveganji zaradi koncentracije informacij v rokah omejenega 
števila ponudnikov;

4. poudarja, da bi morala biti zakonodaja Unije nevtralna in, kadar ni prepričljivih razlogov v 
javnem interesu, ne bi smela biti prilagojena tako, da bi bodisi spodbujala bodisi ovirala 
kateri koli zakoniti poslovni model ali storitev;

Oblak kot instrument za rast in zaposlovanje

5. poudarja, da lahko oblak, glede na svoj gospodarski potencial za krepitev svetovne 
konkurenčnosti Evrope, postane močan instrument za rast in zaposlovanje;

6. poudarja, da se Unija srečuje z večjim številom hkratnih pritiskov na rast BDP v času, ko 
so možnosti za spodbujanje rasti iz javnih sredstev omejene zaradi visokih ravni 
zadolženosti in primanjkljaja, ter poziva evropske institucije in države članice, naj 
uporabijo vse razpoložljive vzvode za rast; ugotavlja, da lahko računalništvo v oblaku 
pripomore k preoblikovanju vseh gospodarskih sektorjev, predvsem pa ima pomembno 
vlogo na področjih, kot so zdravstveno varstvo, energija, javne storitve in izobraževanje;

7. poudarja, da je brezposelnost v Evropi, zlasti brezposelnost mladih in dolgoročna 
brezposelnost, dosegla nesprejemljivo visoke ravni in bo v bližnji prihodnosti verjetno 
ostala visoka ter da so potrebni odločni in takojšnji ukrepi na vseh ravneh politike; 
ugotavlja, da so zato lahko elektronsko znanje in ukrepi digitalnega izobraževanja v 
okviru razvoja računalništva v oblaku izrednega pomena za odpravo naraščajoče 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

8. poudarja, da so mala in srednja podjetja bistvena za gospodarstvo EU ter da je potrebnih 
več ukrepov za spodbujanje svetovne konkurenčnosti malih in srednjih podjetij iz EU ter 
za vzpostavitev najboljšega možnega okolja za uporabo novih obetavnih tehnoloških 
dosežkov, kot je računalništvo v oblaku, ki lahko znatno vplivajo na konkurenčnost 
podjetij EU;

Trg EU in oblak

9. poudarja, da bi moral notranji trg ostati odprt za vse ponudnike, ki upoštevajo zakonodajo 
Unije, saj prosti pretok storitev in informacij po vsem svetu povečuje konkurenčnost in 
priložnosti za industrijo Unije ter koristi državljanom Unije;

10. obžaluje, da obstajajo znaki množičnega, razširjenega in nediskriminatornega vladnega 
dostopa do informacij, povezanih z uporabniki v Uniji, ki so shranjene v oblakih tretjih 
držav;

11. vztraja, naj Komisija, da bi preprečila tveganje neposrednega ali posrednega dostopa tujih 
vlad do informacij, če tak dostop ni dovoljen v skladu z zakonodajo Unije, stori naslednje:
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(i) zagotovi, da se uporabniki zavedajo tega tveganja, tudi s podpiranjem Evropske agencije 
za varnost omrežij in informacij (ENISA) pri izvajanju informacijske platforme v javnem 
interesu iz direktive o univerzalni storitvi, in

(ii) sponzorira raziskave na področju tehnologij, vključno s šifriranjem, ki uporabnikom 
omogočajo enostavno zaščito informacij;

12. odobrava prizadevanje Komisije za razvoj usklajenega pristopa k storitvam v oblaku;

13. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z industrijo Unije in drugimi zainteresiranimi stranmi 
opredeli področja, na katerih bi se lahko posebni pristop Unije izkazal za posebej 
privlačnega v svetovnem smislu;

14. poudarja, kako pomembno je zagotavljanje konkurenčnega in preglednega trga Unije, da 
bi imeli vsi uporabniki v Uniji dostop do varnih, trajnostnih, cenovno dostopnih in 
zanesljivih storitev;

15. poudarja, da je treba vsem ponudnikom storitev v oblaku, ki delujejo v Uniji, zagotoviti 
enake konkurenčne pogoje in enaka pravila, ki veljajo za vse;

Javno naročanje in oblak

16. poudarja, da lahko uporaba storitev v oblaku v javnem sektorju zniža stroške za javne 
uprave in omogoči zagotavljanje učinkovitejših storitev za državljane, njihov učinek 
digitalnega vzvoda pa bi izredno koristil vsem gospodarskim sektorjem;

17. spodbuja javne uprave, naj pri naročanju IT upoštevajo varne in zanesljive storitve v 
oblaku, ter poudarja njihove posebne odgovornosti v zvezi z varstvom informacij o 
državljanih ter dostopnostjo in stalnostjo storitev;

18. poziva še zlasti Komisijo, naj razmisli o uporabi storitev v oblaku, kadar je to ustrezno, da 
bi bila zgled za ostale;

19. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo delo evropskega partnerstva za 
računalništvo;

Standardi in oblak

20. poziva Komisijo, naj prevzame vodilno vlogo pri razvoju in razširjanju standardov in 
specifikacij, ki so potrebni za varen in zanesljiv oblak;

21. vztraja, da bi morali standardi omogočiti enostavno in popolno prenosljivost ter visoko 
stopnjo interoperabilnosti med storitvami v oblaku;

22. pozdravlja določanje standardov, ki je bilo zaupano Evropskemu inštitutu za 
telekomunikacijske standarde (ETSI), in poudarja pomen nadaljnjega izvajanja odprtega 
in preglednega postopka;

Potrošniki in oblak
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23. poziva Komisijo, naj zagotovi, da širokopotrošne naprave ne bodo privzeto uporabljale 
storitev v oblaku;

24. opominja Komisijo, da ni izkoristila možnosti v skladu z Direktivo 1999/5 (direktiva 
RTTE), v okviru katere bi lahko zahtevala, da mora oprema vključevati zaščitne ukrepe za 
varstvo informacij uporabnikov;

25. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo potrošnik, kadar bo pozvan k sprejetju storitve v 
oblaku ali kadar mu bo ta storitev kako drugače ponujena, najprej prejel informacije, ki jih 
potrebuje za sprejetje ozaveščene odločitve;

26. poudarja, da bi morale take informacije med drugim opredeljevati, kdo je končni 
ponudnik storitve in kako se storitev financira; poleg tega poudarja, da bi bilo treba 
uporabnika obvestiti, če se storitev financira z uporabo informacij o uporabnikih za ciljno 
oglaševanje ali za omogočanje oglaševanja drugim osebam; 

27. poudarja, da bi bilo treba informacije zagotoviti v standardizirani, lahko razumljivi in 
primerljivi obliki;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Po vsem svetu se podjetja vedno bolj zavedajo, da bi lahko povečala produktivnost z 
enostavnim dostopom do najučinkovitejših poslovnih aplikacij in/ali drastičnim povečanjem 
infrastrukturnih virov po dostopni ceni. Ocene Evropske komisije v zvezi s tem kažejo, da bo 
lahko prihodek od storitev v oblaku do leta 2014 dosegel 148,8 milijarde EUR in da bo 
virtualiziranih 60 % celotne delovne obremenitve strežnikov.

Gospodarski in komercialni potencial oblaka je obetaven, zato je njegov razvoj poslovno 
upravičen, kar v praksi pomeni, da se bo računalništvo v oblaku z evropskim posredovanjem 
ali brez njega tako ali drugače še naprej razvijalo. 

Institucije Unije so v preteklosti sprejele nekaj dobrodošlih, vendar majhnih korakov, npr. ko 
je Evropska komisija leta 2010 objavila sporočilo „Za interoperabilnost evropskih javnih 
storitev“, agencija ENISA pa poročilo o glavnih varnostnih vprašanjih v zvezi z oblakom. 

Dobrodošla je tudi strategija za računalništvo v oblaku, ki jo je predložila Komisija. Vendar 
ne smemo pozabiti, da moramo pri razvoju kakršnega koli strateškega okvira za ukrepanje, 
zlasti te prihodnje strategije za računalništvo v oblaku, skušati ravnati čim bolj horizontalno, 
pri čemer ne smemo zanemariti okoliščin, za katere se ne zdi, da bodo neposredno vplivale na 
njegov razvoj. 

Zato je infrastrukturna politika bistvena: močna fiksna in mobilna komunikacijska omrežja so 
pogoj za celovito izkoriščanje oblaka, zato poročevalka obžaluje, da sporočila o instrumentu 
za povezovanje Evrope in zlasti predlagane uredbe o smernicah za vseevropska 
telekomunikacijska omrežja, ki sta dobrodošla koraka, ki lahko okrepita potrebne naložbe v 
širokopasovna omrežja v Evropi, ne bo mogoče ustrezno izvajati, če ne bodo zagotovljena 
zadostna finančna sredstva.

Na drugi strani mora prihodnja strategija zaradi močne komercialne narave sistemov 
računalništva v oblaku obravnavati veliko število vidikov, ki zajemajo tehnološka vprašanja, 
povezana z razvojem, upravljanjem in prožnim nadgrajevanjem sistemov računalništva v 
oblaku, vključno s prožnostjo, ki je potrebna za razvoj kakršnih koli informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, da pri obravnavanju vprašanj standardizacije ne bi ovirali 
inovacij, ter tudi netehnična vprašanja, kot so pravni vidiki v zvezi z zasebnostjo in varnostjo 
podatkov, ki so glavna ovira za široko uporabo infrastruktur v oblaku. 

Kar se tiče teh zadnjih vidikov: predlagani regulativni okvir na področju varstva podatkov, o 
katerem zdaj razpravlja Parlament, je dobrodošel zaradi nujne potrebe – h kateri poziva 
Parlament v samoiniciativnem poročilu o digitalni agendi za Evropo – po prilagoditvi režima 
iz leta 1995 digitalni družbi. Vendar je pomembno, da končni rezultat ne ovira razvoja novih 
in vrhunskih storitev v oblaku, ampak spodbuja njihovo uporabo. V zvezi s tem je pomembno, 
da okvir za varstvo podatkov jasno razmejuje vloge in odgovornosti upravljavca in 
obdelovalca podatkov. Poleg tega je dobrodošla nedavno predlagana direktiva o varnosti 
omrežij in informacij.

To so ključni vidiki; ne smemo pozabiti, da oblak zaradi njegovega izvajanja na daljavo 
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prinaša dodatno negotovost v zvezi z našim pojmovanjem varnosti in varstva podatkov. V 
zvezi s tem je Svetovni gospodarski forum opozoril, da 90 % dobaviteljev in uporabnikov 
storitev v oblaku meni, da tveganja za varnost „znatno“ ovirajo široko sprejetje računalništva 
v oblaku.

Poleg tega bi morala Evropa spodbujati raziskave in tehnološki razvoj na področju 
računalništva v oblaku. Odlična podlaga Evrope na ključnih področjih raziskav in razvoja, kot 
so podatkovna omrežja in v storitve usmerjene arhitekture, lahko EU zagotovi konkurenčno 
prednost. Zato bi moral imeti program Obzorje 2020 pomembno vlogo,

Kar se tiče konkretnih področij ukrepanja, opredeljenih v sporočilu Komisije, je mogoče 
poudariti naslednje:

1. Ureditev zmešnjave standardov

To je temeljni vidik. Konec koncev morajo imeti uporabniki možnost, da hitro in varno 
zamenjajo ponudnika storitev v oblaku. Drugače povedano: bistveni elementi so popolna 
prenosljivost, visoka stopnja interoperabilnosti in odprte specifikacije. Prizadevati si je treba 
za odpravo vezanosti strank na prodajalca. Zato je dodelava obstoječih standardov, ki je bila 
zaupana ETSI, dober začetek na tej stopnji. Vendar je treba zagotoviti, da je ta postopek čim 
bolj odprt in pregleden. Poročevalka prav tako meni, da so standardi za storitve v oblaku po 
definiciji globalne narave, zato nobena regija sveta ne more sama določiti standardov, ki se 
bodo uporabljali globalno. Evropa se mora osredotočiti na povečevanje priložnosti za mala in 
srednja podjetja ter potrošnike na svetovnem trgu. Potrebujemo standarde, katerih uporaba se 
lahko razširi po vsem svetu.

Pomembno vlogo ima lahko tudi ENISA; poročevalka se strinja, da bi morala ta agencija 
prispevati k razvoju vseevropskih prostovoljnih programov za certificiranje računalništva v 
oblaku, da bi lahko dosegli cilj, zastavljen v Sporočilu, glede določitve seznama takih 
programov do leta 2014.

2. Varni in pošteni pogodbeni pogoji

Kljub temu, da skupno evropsko prodajno pravo obravnava pogodbe o „digitalni vsebini“ za 
potrošnike in mala podjetja, bo morda potreben instrument, ki bo obravnaval druge vidike, 
zlasti lokacijo in prenos podatkov – pri čemer je treba dosledno upoštevati mnenja delovne 
skupine iz člena 29 –, in skupno pogodbeno terminologijo. 

Kljub temu bi moralo biti temeljno načelo pri tem ključnem ukrepu, da oblak zagotavlja 
različne storitve in poslovne modele, pri katerih „ena rešitev ni primerna za vse“. Zato je v 
zvezi z opredeljevanjem „varnih in poštenih pogodbenih pogojev“ jasno, da se pogodbe med 
podjetji in potrošniki zelo razlikujejo od pogodb med podjetji. Poleg tega so izzivi, s katerimi 
se srečujejo javne uprave pri uvajanju storitev v oblaku, zelo drugačni od izzivov za običajne 
potrošnike. Z drugimi besedami, različni oblaki se odzivajo na različne potrebe in izzive. 
Pogodbeno pravo bi moralo obravnavati vse te vidike.
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3. Spodbujanje skupne vodilne vloge javnega sektorja z evropskim partnerstvom za 
računalništvo v oblaku

Poročevalka meni, da mora javni sektor, vključno s Komisijo, prevzeti vodilno vlogo. Ne le 
zaradi povečanja produktivnosti, ki ga je mogoče doseči z enostavnim dostopom do 
najučinkovitejših aplikacij in tehnologij po dostopni ceni, ampak tudi zato, ker bi lahko 
ugodnosti učinkovitejših in bolj inovativnih javnih storitev izkoriščali tudi državljani. 
Možnosti, na primer na področju e-zdravja, izobraževanja in prevoznih storitev, so ogromne. 

Partnerstvo za računalništvo v oblaku je dobrodošlo orodje, vendar moramo prestaviti v višjo 
prestavo. Nujno je treba zagotoviti visoko raven usklajevanja in se izogniti resnemu tveganju, 
da bi trg javnega sektorja v bližnji prihodnosti postal še bolj razdrobljen, kot v primeru 
elektronske identifikacije (eID), ko se države članice dejansko niso usklajevale in so 
vzpostavile različne nacionalne sisteme.

Poročevalka meni, da bi moral imeti javni sektor zaradi svoje velikosti in prisotnosti v skoraj 
vsakem sektorju v Evropi ključno vlogo, da bi lahko v celoti izkoristili ugodnosti tehnologije 
računalništva v oblaku in povečali izrabo virov. Vztrajati moramo, da bodo javne uprave 
izvedle „digitalni preklop“ in takoj začele proaktivno usklajevati svoje pobude.

Prav tako morajo evropske institucije takoj začeti ocenjevati možnosti in izzive, ki jih prinaša 
tehnologija računalništva v oblaku. Zaradi velikega števila zapletenih vprašanj, ki jih je treba 
rešiti (strukturne proračunske omejitve, možnost nezadostnega razvoja trga, pojasnitev 
notranjih varnostnih vidikov itd.), morajo institucije razviti strategijo za evropske institucije.

Računalništvo v oblaku in enotni digitalni trg

Celovit razvoj računalništva v oblaku je strateško pomemben za dokončno vzpostavitev 
enotnega digitalnega trga. V tem smislu se strategija za računalništvo v oblaku dotika veliko 
vidikov, ki vplivajo na potrebo po večji konvergenci oziroma usklajenosti, da bi odpravili vse 
obstoječe ovire, na primer: širitev širokopasovnih storitev, dodeljevanje spektra, varstvo 
potrošnikov, pravice intelektualne lastnine, varstvo podatkov, posebne ureditve za izdelke in 
plačilne transakcije.

Zato obstajajo velike možnosti, da bo razvoj oblaka v Evropi močno spodbudil dokončno 
vzpostavitev enotnega digitalnega trga.


