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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0006/2017 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej 

przetwarzania w chmurze 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania 

w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i 

wiedzy” (COM(2016)0178) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 

(SWD(2016)0106), 

– uwzględniając komunikat Komisji „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” 

(COM(2015)0192) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 

(SWD(2015)0100), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „Ku gospodarce opartej na 

danych” (COM(2014)0442), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt. „Silniejszy 

przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 września 2012 r. pt. „Wykorzystanie 

potencjału chmury obliczeniowej w Europie” (COM(2012)0529), 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Wysokowydajne systemy obliczeniowe: miejsce 

Europy w globalnym wyścigu” (COM(2012)0045), 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie przejścia na system 

otwartej nauki, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyspieszenia i 

rozszerzenia innowacji dzięki badaniom, które są otwarte, wymagają intensywnego 

przetwarzania danych i opierają się na sieciach, 

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w 

dniach 23–24 marca 2000 r., 
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– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 

25 listopada 2015 r. ustanawiającą program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i 

wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli 

(program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego1, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 

czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego2 (dyrektywa ISP), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dążenia ku dobrze 

prosperującej gospodarce opartej na danych3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. zatytułowaną „W kierunku 

aktu o jednolitym rynku cyfrowym”4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji 

Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wykorzystania 

potencjału chmury obliczeniowej w Europie6, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego TEN/494 z 

dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. 

„Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie” (COM(2012)0529), 

– uwzględniając art. 173, 179 i 180 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że cele Komisji są podporządkowane celom służb wywiadowczych 

Stanów Zjednoczonych7, które opowiadają się za maksymalnym otwarciem światowych 

danych naukowych, aby utrzymać się na czołowej pozycji; 

B. mając na uwadze, że ogrom prac produkowanych i publikowanych przez naukowców w 

Europie przekracza moce przerobowe recenzentów, co uniemożliwia ocenę 

strategicznego charakteru tych prac; 

                                                 
1 Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 1. 
2 Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 1. 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0089. 
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0009. 
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0032. 
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0535. 
7 Report of the National Commission for the review of the research and development programs of the United 

States Intelligence Community – FAS 2013 – DO – FASIC2013 (Raport krajowej komisji ds. przeglądu 

programów badań i rozwoju Wspólnoty Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych – FAS 2013 – DO – 

FASIC2013). 
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C. mając na uwadze, że systemy rejestracji autorów i publikacji naukowych (systemy 

ORCID1 i DOI2) podlegają prawu stanu Delaware; 

D. mając na uwadze, że sieć GEANT łączy już krajowe sieci badawcze, lecz korzysta z 

usługi przetwarzania w chmurze, z którą jest związany Amazon Web Service3; 

E. mając na uwadze, że pozostałe mocarstwa przyjęły strategię cyfrową polegającą na 

ograniczonym dostępie do ich danych; mając na uwadze, że Chiny wymagają od 

każdego operatora chmury obliczeniowej, by 50 % jego kapitału było pochodzenia 

chińskiego; 

F. mając na uwadze, że obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) są rynkiem niszowym, 

wartym około 15 mld USD rocznie, w porównaniu z rynkiem półprzewodników wartym 

350 mld i rynkiem oprogramowania wartym ponad 400 mld; 

G. mając na uwadze, że Komisja nie skonsultowała się z jedynym europejskim 

producentem mikroprocesorów, plasującym się na 5. miejscu na świecie, ani z 

największą firmą europejską oferującą usługi przetwarzania w chmurze, lecz zwróciła 

się do ich konkurentów pozaeuropejskich; 

H. mając na uwadze, że wolne oprogramowanie Linux przyniosłoby nie tylko dziesiątki 

miliardów oszczędności, lecz przede wszystkim pozwoliłoby na kontrolowanie 

europejskiego sektora cyfrowego, co nie jest jednak priorytetem Komisji; 

I. mając na uwadze, że Komisja mianuje „przedsiębiorstwem europejskim” każde 

przedsiębiorstwo posiadające europejski oddział; mając na uwadze, że to mylne miano 

prowadzi do tego, że Komisja wspiera uprawiające lobbing przedsiębiorstwa 

zagraniczne, a pozostawia samym sobie przedsiębiorstwa europejskie; 

Kwestie ogólne 

1. odrzuca komunikat Komisji zatytułowany „Europejska inicjatywa dotycząca 

przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej 

na danych i wiedzy”; 

2. odwołuje swoje poprzednie rezolucje oparte na tendencyjnej analizie otwartych danych 

masowych inspirowanej interesami mocarstw pozaeuropejskich i pragnie dokonać 

zmiany tych rezolucji; 

3. uważa, że przedsiębiorstwo cyfrowe może być uznawane za europejskie tylko, jeśli jego 

siedziba statutowa, jak również główne ośrodki decyzyjne, ośrodki badań i rozwoju 

oraz zakłady produkcyjne znajdują się na terytorium europejskim oraz jeśli jest ono 

kontrolowane przez kapitał europejski i podlega skonsolidowanemu opodatkowaniu na 

terytorium europejskim; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID (otwarty numer identyfikacyjny badaczy i współautorów publikacji). 
2 Digital Object Identifier (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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4. zwraca się do Komisji i Rady o przeformułowanie strategii politycznych Unii, aby 

skierować wsparcie do europejskich przedsiębiorstw cyfrowych o znacznej wartości 

dodanej; 

Otwarta nauka 

5. przypomina, że w gospodarce cyfrowej dane są surowcem i że odgrywają zasadniczą 

rolę w łańcuchu wartości dodanej; podkreśla, że ich przechowywanie lub przetwarzanie 

poza Europą jest równoważne pogrążeniu europejskiej gospodarki cyfrowej; domaga 

się, by przechowywanie, wykorzystywanie i wartościowanie danych było dokonywane 

przez przedsiębiorstwa europejskie na terytorium Unii; 

6. proponuje, by organ zarządzający, któremu podlegają ORCID i DOI, podlegał prawu 

europejskiemu w odniesieniu do europejskich naukowców i ich prac; 

7. przestrzega przed ryzykiem czerpania korzyści z badań poza Unią, jeżeli zabraknie 

wsparcia dla badań stosowanych i dla kapitału wysokiego ryzyka; 

Interoperacyjność 

8. podkreśla, że odporność systemu informatycznego zależy od bezpieczeństwa krajowych 

systemów i wzajemnych połączeń między tymi systemami oraz że rozdrobnienie 

danych może zatem zagwarantować odporność sektora cyfrowego; 

9. domaga się, by krajowe organy ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych 

(ANSSI, BSI itp.) były w pełni zaangażowane w zabezpieczanie wzajemnych połączeń; 

Umowne partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie HPC  

10. proponuje przekierowanie kwot przeznaczonych na ETP4HPC na rozwój 

przedsiębiorstw cyfrowych o znacznej wartości dodanej; 

11. podkreśla, że w technologiach kwantowych tkwi faktyczny potencjał dla komputerów i 

kluczy szyfrowania; 

Kontrolowanie i rozbudowa sektora sprzętu i oprogramowania informatycznego 

12. uważa, że brak kontroli nad europejskim sektorem cyfrowym rodzi zagrożenie dla 

swobód obywatelskich, poszanowania prywatności oraz obecnego i przyszłego 

zatrudnienia; 

13. apeluje o przeprowadzenie audytu sektora cyfrowego w Europie, o niezbędne 

inwestycje w obliczu zagranicznej konkurencji i o objęcie kontroli nad europejskimi 

przedsiębiorstwami; 

14. zwraca się do państw członkowskich i do Unii o zachęcanie do tworzenia 

zabezpieczonego, wolnego oprogramowania w systemie Linux – w pierwszej kolejności 

na potrzeby administracji publicznej i szkolnictwa, a następnie przedsiębiorstw i osób 

prywatnych – oraz o finansowanie pisania takich programów; 
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15. uważa za niezbędne zachęcanie do synergii między europejskimi producentami sprzętu, 

twórcami programów i europejskimi dostawcami chmur obliczeniowych; 

16. podkreśla znaczenie bezpieczeństwa dostaw surowców krytycznych takich jak metale 

ziem rzadkich dla podtrzymania produkcji komponentów elektronicznych w Europie; 

17. uważa za konieczne masowe inwestycje w sektor półprzewodników; 

18. proponuje stworzenie europejskich linii montażu komputerów, gdyż robotyzacja 

umożliwia sprostanie konkurencji; 

19. domaga się preferencji europejskich w trosce o wzajemność w wymianie handlowej; 

Dążenie do nowego sposobu zarządzania danymi 

20. domaga się, by światowe zarządzanie internetem podlegało Organizacji Narodów 

Zjednoczonych; 

21. stwierdza, że dla bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju przekazywania danych zasadnicze 

znaczenie ma przyjęcie surowych standardów szyfrowania przy zastosowaniu zasady 

wyraźnej zgody; 

22. domaga się przewrotu kopernikańskiego w modelu gospodarki cyfrowej: „dana należy 

do tego, kto jej dostarcza” i jej wykorzystywanie wymaga wynagrodzenia dla 

dostarczającego jej podmiotu, wraz z wprowadzeniem mechanizmu dochodzenia 

roszczeń zbiorowych przeciw przedsiębiorstwom wykorzystującym dane bez 

wynagrodzenia; 

23. proponuje państwom członkowskim stosowanie odstraszających kar, w wysokości od 

cztero- do dziesięciokrotności obrotów, wobec przedsiębiorstw wykorzystujących dane 

niezgodnie z prawem, dzięki czemu Europa stanie się „bezpieczną przystanią” w 

dziedzinie przechowywania danych z całego świata; 

° 

° ° 

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 

Or. fr 

 

 


