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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 

energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. izraža zadovoljstvo, da je Komisija v okviru izvajanja strategije za enotni digitalni trg in 

svežnja za digitalizacijo evropske industrije objavila evropsko pobudo za računalništvo 

v oblaku, s čimer spodbuja rast evropskega digitalnega gospodarstva, prispeva h 

konkurenčnosti evropskih podjetij in storitev ter krepi položaj na svetovnem trgu; 

poziva Komisijo, naj z jasno opredeljenimi ukrepi zagotovi, da bo ta pobuda ustrezala 

svojemu namenu, usmerjena navzven, ustrezna v prihodnosti in ne bo ustvarjala 

nesorazmernih ali neutemeljenih ovir; 

2. pozdravlja pristop odprte znanosti in vlogo, ki jo ta ima pri grajenju evropskega 

gospodarstva, temelječega na znanju, ter nadaljnjemu spodbujanju kakovosti raziskav in 

razvoja v Evropski uniji; poudarja, da industrija, zlasti mala in srednja podjetja, 

vrednosti zbranih raziskovalnih podatkov trenutno ne uporablja optimalno, in sicer 

zaradi pomanjkanja prostega čezmejnega toka podatkov in dostopa do enotnih platform 

ali portalov, ter ugotavlja, da namerava Komisija privzeto odpreti vse znanstvene 

podatke, pridobljene s programom Obzorje 2020; 

3. podpira evropski oblak za odprto znanost kot del evropske pobude za računalništvo v 

oblaku, ki bo ustvarila virtualno okolje, v katerem bodo lahko znanstveniki in 

strokovnjaki iz vseh regij, tako čezmejno kot med disciplinami, hranili, si izmenjevali, 

upravljali, analizirali in ponovno uporabljali raziskovalne podatke, tudi podatke iz javno 

financiranih raziskav, in s tem odpravili razdrobljenost enotnega trga; poziva Komisijo, 

naj uporabi celovit pristop do odprte znanosti, ki bo vključeval skupnost odprte znanosti 

in neodvisne strokovnjake, da se zagotovi več jasnosti o opredelitvah, uporabljenih v 

sporočilu, predvsem pa naj jasno razlikuje med evropsko pobudo za računalništvo v 

oblaku in evropskim oblakom za odprto znanost ter v skladu s tem posodobi 

zakonodajo, da bi omogočili ponovno uporabo rezultatov raziskav; 

4. podpira namero Komisije, da bo odpravila ovire, zlasti tehnične in pravne, za prosti 

pretok podatkov in podatkovnih storitev, pa tudi nesorazmerne zahteve glede 

lokalizacije podatkov, ter spodbudila interoperabilnost podatkov, in sicer tako, da bo 

evropsko pobudo za računalništvo v oblaku povezala s pobudo za prosti pretok 

podatkov; meni, da če želimo vzpostaviti digitalno družbo, mora prosti pretok podatkov 

veljati za peto svoboščino enotnega trga; ugotavlja, da so jasen pravni okvir, 

zadovoljivo znanje in sredstva, povezani z upravljanjem masovnih podatkov, in 

priznanje ustreznih poklicnih kvalifikacij temeljni pogoj za sprostitev polnega 

potenciala računalništva v oblaku; poziva Komisijo, naj sodeluje z deležniki, zlasti 

industrijo, pri opredelitvi velepodatkov in priložnosti za usposabljanje v zvezi z uporabo 

kod, tudi v okviru novega programa znanj in spretnosti za Evropo, ter oblikuje pobude 

za deležnike, zlasti mala, srednja in zagonska podjetja, za uporabo, odpiranje in delitev 

podatkov na enotnem trgu; 

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se vprašanja glede temeljnih pravic, zasebnosti, 

varstva podatkov, pravic intelektualne lastnine in občutljivih podatkov obravnavajo ob 

strogem upoštevanju splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu 
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podatkov; poudarja, da varnostne grožnje za infrastrukturo v oblaku postajajo bolj 

mednarodne, razpršene in kompleksne ter ogrožajo njeno intenzivno uporabo in 

zahtevajo evropsko sodelovanje; poziva Komisijo in nacionalne organe držav članic, naj 

v posvetovanju z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) 

sodelujejo pri vzpostavitvi varne in zanesljive digitalne infrastrukture ter dosežejo 

visoko raven kibernetske varnosti v skladu z direktivo o varnosti omrežij in informacij; 

6. želi spomniti na pozitivne rezultate, ki so jih dosegle že obstoječe vseevropske 

strukture, in odprte podatke, ki so na voljo v nacionalnih zmogljivostih za hrambo 

podatkov; potrjuje, da so na enotnem trgu še vedno številne ovire, ki preprečujejo 

celovito izvajanje te pobude; poziva Komisijo in države članice, naj preučijo potencial 

že razpoložljivih podatkov in pri vseh državah članicah zagotovijo dosledno strategijo o 

odprtih podatkih in možnosti njihove ponovne uporabe; ugotavlja, da morajo Komisija 

in države članice preučiti potrebo po vlaganju dodatnih sredstev v čezmejno fizično 

infrastrukturo s posebnim poudarkom na povezovanju visoko zmogljivega 

računalništva, visokohitrostnih širokopasovnih omrežij ter hrambe množičnih podatkov, 

da bi vzpostavili uspešno podatkovno vodeno gospodarstvo; poziva Komisijo, naj v 

zvezi s to zadevo analizira globalna partnerstva na pobudo industrije in druga 

mednarodna partnerstva; 

7. poudarja, da je pomembno, da evropska pobuda za računalništvo v oblaku gradi na 

temeljih instrumenta za povezovanje Evrope, predvsem na elektronskih osebnih 

izkaznicah in elektronskih podpisih, da bi okrepili zaupanje uporabnikov v varno, 

interoperabilno in brezhibno elektronsko komunikacijo po vsej Evropi; 

8. priznava, da bi standardi morali ustrezati dokazani potrebi industrije in drugih 

deležnikov; poudarja, da je za dostop do učinkovite uporabe in izmenjave podatkov med 

panogami, institucijami in nacionalnimi mejami bistvenega pomena, da razvijemo in 

poenotimo skupne standarde; poziva Komisijo, naj opredeli najboljše sheme 

certificiranja v državah članicah, kjer je ustrezno, določi vseevropski sklop standardov, 

ki temelji na povpraševanju, s sodelovanjem ustreznih deležnikov, olajša izmenjavo 

podatkov, in se opira na odprte in globalne standarde, kadar koli je to upravičeno; 

poudarja, da morajo ukrepi, sprejeti v zvezi z evropsko pobudo za računalništvo v 

oblaku, zagotoviti, da se potrebe enotnega trga odražajo in da ostaja splošno dostopen 

ter odziven na tehnološki razvoj; 

9. poudarja, da se trenutno le 12 % sredstev, dodeljenih iz Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI), nameni za ukrepe na digitalnem področju; poziva Komisijo, naj 

oblikuje usmerjene ukrepe, ki bi lahko pristno okrepili sodelovanje vseh skladov EU, 

zlasti EFSI, v projektih enotnega digitalnega trga, vključno s pobudami za souporabo 

podatkov, digitalno dostopnost, infrastrukturo in evropsko digitalno povezljivost, ter naj 

dodeli več sredstev za spodbujanje evropskih raziskav, razvoja in inovacij, med drugim 

na področju tehnologij za izboljšanje zasebnosti ter odprtokodne varnosti; meni, da bi 

bilo treba to pobudo razvijati v sinergiji z drugimi programi Obzorja 2020, vključno z 

zasebnim računalništvom v oblaku in storitvami e-uprave; 

10. ugotavlja, da so ključni deležniki premalo zastopani v razpravah in pri obsežnih pilotnih 

projektih; meni, da se je treba izogibati upravnim bremenom, ob tem pa mora biti 

aktivno vključevanje javnih in zasebnih deležnikov ter civilne družbe na lokalni, 
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regionalni, državni in evropski ravni pogoj za uspešno izmenjavo informacij; poudarja, 

da bi morala evropska pobuda za računalništvo v oblaku izpolniti potrebe in koristiti ne 

le znanstveni skupnosti, ampak tudi industriji, vključno z malimi, srednjimi in 

zagonskimi podjetji ter javno upravo in potrošniki. 
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