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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá „Evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu“, již vypracovala Komise, jako 

součást provádění strategie pro jednotný digitální trh a balíčku pro digitalizaci evropského 

průmyslu, která posiluje růst evropské digitální ekonomiky a přispívá ke zvýšení 

konkurenceschopnosti evropských podniků a služeb a zlepšení pozice na světovém trhu; 

vyzývá Komisi, aby prostřednictvím jasně definovaných opatření zajistila, že tato 

iniciativa bude pro daný účel vhodná, orientovaná na vnější svět, schopná obstát i 

v budoucnu a že nebude vytvářet nepřiměřené nebo neopodstatněné překážky; 

2. vítá přístup otevřené vědy a její úlohu spočívající v budování evropské znalostní 

ekonomiky a v dalším posilování kvality výzkumu a jeho rozvoje v Evropské unii; 

zdůrazňuje, že v současné době není hodnota shromážděných výzkumných údajů tímto 

odvětvím, zejména malými a středními podniky, optimálně využita v důsledku nedostatku 

volného přeshraničního toku dat a přístupu k jednotné platformě nebo portálu, 

a poznamenává, že Komise zamýšlí zajistit, aby byl přístup ke všem vědeckým údajům 

vzniklým v rámci programu Horizont 2020 standardně otevřený; 

3. podporuje evropský cloud pro otevřenou vědu jakožto součást evropské iniciativy 

v oblasti cloud computingu, neboť vytvoří virtuální prostředí, ve kterém mohou vědci 

a odborníci ze všech regionů ukládat, sdílet, spravovat, analyzovat a znovu využívat své 

výzkumné údaje, včetně údajů, které jsou výsledkem veřejně financovaného výzkumu, 

a to napříč obory a hranicemi, a tím přispět k odstranění roztříštěnosti jednotného trhu; 

vyzývá Komisi, aby k otevřené vědě uplatňovala komplexní přístup, tj. přístup, který bude 

inkluzivní ve vztahu k otevřené vědecké obci a nezávislým vědcům, vnesla větší 

srozumitelnost do definicí používaných ve sdělení, a zvláště aby jasně rozlišila mezi 

evropskou iniciativou v oblasti cloud computingu a evropským cloudem pro otevřenou 

vědu a aby odpovídajícím způsobem aktualizovala právní předpisy s cílem usnadnit 

opětovné využívání výsledků výzkumu; 

4. podporuje záměr Komise, jímž je odstranit překážky, zejména technické a právní, bránící 

volnému pohybu údajů a souvisejících služeb a nepřiměřené požadavky na lokalizaci 

údajů a podpořit interoperabilitu údajů spojením evropské iniciativy v oblasti cloud 

computingu s iniciativou zaměřenou na volný pohyb údajů; domnívá se, že v zájmu 

dosažení digitální společnosti je nutné považovat volný pohyb údajů za pátou svobodu 

jednotného trhu; konstatuje, že nutným předpokladem k tomu, aby se rozvinul plný 

potenciál cloud computingu, jsou jednoznačný právní rámec, dostatečné dovednosti 

a zdroje související s řízením dat velkého objemu spolu s uznáváním příslušných 

odborných kvalifikací; naléhavě žádá Komisi, aby se spojila se zainteresovanými 

stranami, zejména průmyslovým odvětvím, při zjišťování možností spojených se 

vzděláváním v oblasti dat velkého objemu a kódování také v rámci nové agendy 

dovedností a vytvářela pobídky pro zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky 

a začínající podniky, k využití, zpřístupnění a sdílení údajů na jednotném trhu; 

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby bylo k otázkám týkajícím se základních práv, 

soukromí, ochrany údajů, autorských práv a citlivých informací přistupováno v naprostém 
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souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a směrnicí o ochraně údajů; 

zdůrazňuje, že bezpečnostní hrozby pro cloudovou infrastrukturu získaly více 

mezinárodní charakter, jsou nejasnější, složitější a brání intenzivnějšímu využití této 

infrastruktury, a tudíž vyžadují evropskou spolupráci; naléhavě žádá Komisi a orgány 

členských států, aby spolupracovaly při vytváření bezpečné a spolehlivé digitální 

infrastruktury a zajistily vyšší úroveň kybernetické bezpečnosti v souladu se směrnicí 

o bezpečnosti sítí a informací, a aby při tom konzultovaly s Agenturou Evropské unie pro 

bezpečnost sítí a informací (ENISA); 

6. připomíná pozitivní výsledky dosažené v rámci stávajících celoevropských struktur 

a volně přístupné údaje v rámci zařízení pro uchovávání údajů na vnitrostátní úrovni; je si 

vědom toho, že na jednotném trhu stále existuje mnoho překážek, které brání plnému 

rozvinutí této iniciativy; vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly potenciál již 

dostupných údajů a zajistily soudržnou strategii týkající se otevřených údajů a možnosti 

opakovaného využití těchto údajů ve všech členských státech; poznamenává, že Komise 

a členské státy musí zvážit, zda jsou nutné další investice do přeshraniční fyzické 

infrastruktury se zvláštním zaměřením na kombinaci vysoce výkonné výpočetní techniky, 

vysokorychlostních širokopásmových sítí a velkokapacitních zařízení pro ukládání údajů, 

aby se docílilo prosperující evropské ekonomiky založené na datech; vyzývá Komisi, aby 

v této souvislosti analyzovala globální průmyslová a další mezinárodní partnerství; 

7. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla evropská iniciativa v oblasti cloud computingu 

založena na stavebních prvcích Nástroje pro propojení Evropy, zejména na systémech 

elektronické identifikace a elektronických podpisech, a posílila se tak důvěra uživatelů 

v bezpečné, interoperabilní a bezproblémové elektronické komunikace v celé Evropě; 

8. je si vědom toho, že normy by měly odpovídat prokázaným potřebám daného odvětví 

a dalších zainteresovaných stran; zdůrazňuje, že je nezbytné vypracovat a schválit 

společné vysoké normy, aby se zajistil přístup k účinnému využití a sdílení údajů nad 

rámec jednotlivých oborů, orgánů a státních hranic; vyzývá Komisi, aby případně určila 

osvědčené systémy certifikace v rámci členských států, předložila soubor celoevropských 

norem, a to na základě poptávky a se zapojením příslušných zainteresovaných stran, aby 

usnadnila sdílení údajů, přičemž by tento soubor v odůvodněných případech měl být 

založen na otevřených a globálních normách; zdůrazňuje, že při přijímání opatření 

v souvislosti s evropskou iniciativou v oblasti cloud computingu musí být zajištěno, že 

budou zohledněny potřeby jednotného trhu a že tento trh bude i nadále obecně přístupný 

a že bude reagovat na technologický vývoj; 

9. zdůrazňuje, že v současnosti se pouze 12 % finančních prostředků z Evropského fondu 

pro strategické investice (EFSI) vynakládá na opatření v digitální oblasti; naléhavě žádá 

Komisi, aby předložila návrh cílených kroků, které by mohly umožnit větší zapojení všech 

fondů EU, zejména EFSI, do projektů v oblasti jednotného digitálního trhu, včetně 

iniciativ v oblasti sdílení údajů, digitální přístupnosti, infrastruktury a digitálního připojení 

v celoevropském měřítku, a aby směrovala více zdrojů na posílení evropského výzkumu, 

vývoje a inovací, mj. v oblasti technologií zvyšujících ochranu soukromí a bezpečnosti 

otevřených zdrojů; je přesvědčen, že by se tato iniciativa měla rozvíjet v součinnosti 

s jinými programy Horizontu 2020, včetně soukromého cloud computingu a služeb 

elektronické správy; 
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10. konstatuje nedostatečné zastoupení klíčových zainteresovaných stran v diskusích 

a rozsáhlých pilotních projektech; domnívá se, že základním předpokladem účinné 

výměny informací je aktivní zapojení zainteresovaných stran z veřejného i soukromého 

sektoru a občanské společnosti na místní, regionální, státní a evropské úrovni, přičemž je 

nezbytné, aby se předešlo administrativní zátěži; zdůrazňuje, že evropská iniciativa 

v oblasti cloud computingu by měla odpovídat potřebám a být ku prospěchu nejen 

vědecké obce, ale také daného odvětví, včetně malých a středních podniků a začínajících 

podniků, veřejné správy a spotřebitelů. 
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