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Despre proiect 

Site-urile de cloud computing și de socializare în rețea (SSR) sunt printre cele mai controversate evoluții 

dezbătute în ultimii ani. Oportunitățile de a utiliza resurse informatice puternice la cerere prin internet sunt 

considerate un eventual factor de creștere a economiei europene. Proiectul:  

 a analizat cele mai noi evoluții tehnologice și economice; 

 a identificat factori determinanți și bariere din Europa; 

 a identificat actorii principali și interesele lor corespunzătoare; 

 a analizat impactul asupra cetățenilor, a întreprinderilor (inclusiv a industriei IT în sine) și a 

administrațiilor publice și 

 a evaluat efectul unei game largi de aspecte tehnice, economice, culturale, juridice și de reglementare și 

impactul lor.  

Cloud computing include o varietate de concepte tehnice care alterează infrastructurile informatice utilizate de 

întreprinderi, de administrații publice și de utilizatori finali. SSR reprezintă un fenomen important care se 

bazează pe cloud computing cu o gamă largă de servicii și aplicații axate în special pe utilizatorii finali.  

 

Perspectivele pieței și ale industriei 

Deși piața pentru SSR a cunoscut deja o consolidare, piața pentru cloud computing este încă într-o fază 

incipientă, dar cu rate de creștere considerabile. Este evident că majoritatea actorilor provine încă din SUA. Deși 

s-ar putea ca întârzierea să nu fie atât de mare pe cât se teme uneori, se pare că există diferențe în ceea ce 

privește complexitatea utilizării între Europa și SUA. În general, se poate spune că tehnologiile sunt încă în 

evoluție și, în special, că piața pentru cloud computing este încă în continuă schimbare. Reducerea costurilor 

este considerată ca fiind impactul pozitiv cel mai important pentru întreprinderi și administrații publice, totuși 

majoritatea cifrelor se bazează pe așteptări și nu pe experiențe reale. Flexibilitatea, mobilitatea și inovarea fiind 

un impact pozitiv vor câștiga importanță pe termen mediu și lung. Consecințele negative sunt riscurile la adresa 

securității, a dependențelor față de servicii și a fiabilității serviciilor. În ceea ce privește industria IT, cloud 

computingul afectează mai degrabă structura pieței decât structura industriei în prezent. Cu toate acestea, 

ambele favorizează noi servicii și, astfel, noi modele de afaceri. În ceea ce îi privește pe consumatori, impactul 

pozitiv principal este caracterul convenabil, costurile sunt mai puțin importante. Consecințele negative sunt în 

primul rând amenințările la adresa securității și a vieții private. Pe baza reducerii costurilor și a creșterii 

productivității rezultate, crearea de noi locuri de muncă și creșterea economică sunt considerare principale 

consecințe pozitive pentru societate și economie în general. Cu toate acestea, cercetările recente arată că 

creșterea productivității bazată pe IT nu are automat ca rezultat o creștere economică și ocuparea forței de 

muncă. Aceasta impune prezența anumitor condiții-cadru. Consecințele negative sunt pierderea suveranității 

tehnologice și, posibil, limitări ale libertăților civile. Pe această bază, au fost analizate în continuare provocările. 

Pe lângă provocările tehnologice precum standardizarea și interoperabilitatea, securitatea IT este o provocare.  

 

Provocări privind viața privată și securitatea 

Recentele acțiuni de supraveghere masivă și creșterea criminalității informatice a demonstrat nevoia unei baze 

mai sigure pentru computingul viitorului. Cloud computingul, precum și SSR reprezintă o provocare pentru 

actualul regim al protecției datelor. Cu toate acestea, modernizările precum noul proiect de regulament trebuie 

să fie continuate și vitalizate. Întrucât încrederea este un factor de succes esențial, trebuie abordate chestiunile 
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legate de accesul terților și de păstrarea datelor. Analiza relațiilor contractuale a arătat că principalele 

caracteristici contractuale precum jurisdicția, răspunderea, nivelurile serviciilor și utilizarea acceptabilă încă dau 

naștere unor întrebări. O situație similară se poate identifica în ceea ce privește aspectele legate de securitatea IT. 

În final, analiza a arătat nevoia de a aborda provocările pentru competitivitate, precum dependența de un 

singur furnizor impusă sau absența unor societăți cu creștere rapidă, precum și provocările privind condițiile-

cadrul precum fragmentarea pieței, pătrunderea pe piață a serviciilor în bandă largă sau persoanele calificate. 

 

Opțiuni politice 

Proiectul a demonstrat că în prezent există o șansă unică de a realiza simultan obiective multiple legate de cloud 

computing și SSR. Nu există nicio contradicție între asigurarea pentru cetățenii europeni a unei utilizări a cloud 

computingului și a SSR sigure, care ține cont de viața privată, are securitate juridică și este echitabilă și, pe de 

altă parte, creșterea competitivității industriilor TIC europene. În plus, este posibilă exploatarea potențialului 

cloud computingului și SSR în beneficiul economiei europene și a societății în general. Pe această bază, a 

rezultat un set coerent și consecvent de opțiuni pentru factorii de decizie europeni grupate sub patru teme, cu 

un total de 16 opțiuni: 

 

Tema I: Transformarea securității într-o marfă 

În prezent, este uneori dificilă asigurarea securității IT. Pot fi concepute soluții chiar dacă, de exemplu, a fost 

utilizat un sistem de criptare puternic sau uneori ele prezintă inconveniențe pentru utilizarea de către 

utilizatorii normali. Prin urmare, este necesar să se sprijine dezvoltarea de soluții IT de înaltă securitate, care 

sunt ușor de utilizat și care pot fi adoptate de toate întreprinderile, mici și mari, precum și de toți cetățenii. 

- Opțiunea de politică 1: Sprijinirea dezvoltării de componente software și hardware deschise și sigure și 

de metode de criptare: Ar trebui explorată dezvoltarea de componente software și hardware deschise și 

sigure, care nu au „intrări secrete”, potențial de exploatări „zi-zero” etc., precum și de metode de criptare, 

de exemplu criptarea conținutului sau criptarea homomorfică. În scopul utilizării practice, ar trebui să fie 

compatibile cu componentele software actuale și să fie ușor de înțeles. Acest din urmă scop ar putea fi 

realizat prin utilizarea, de exemplu, a virtualizării. Acesta ar trebui inițial sprijinit prin mijloace precum 

finanțarea cercetării. În plus, dezvoltarea acestor componente software și hardware de înaltă securitate ar 

putea fi încurajate în plus, de exemplu, prin politici de achiziționare (înainte de comercializare) sau prin 

conferirea unui caracter obligatoriu în unele sectoare. 
- Opțiunea de politică 2: Încurajarea utilizării de liste de verificare și de certificate de securitate: Pentru a 

aborda riscurile cotidiene prezentate de cloud computing, ar putea fi încurajată utilizarea de liste de 

verificare pentru a păstra securitatea sistemelor, precum și utilizarea de suficiente copii de rezervă etc. Ar 

putea fi certificată utilizarea de politici de securitate globale. Încălcările ar trebui raportate cel puțin 

instituției de certificare. Pe termen mediu, certificarea ar putea demonstra utilizarea computerelor sigure 

sau a virtualizării sigure. 
- Opțiunea de politică 3: Evaluarea viabilității economice a modulelor de securitate hardware mari: 

Pentru a permite prelucrarea confidențială a datelor în cloud, ar putea fi estimat costul unei astfel de 

prelucrări în module inviolabile atunci când este aplicată la scară largă. Se consideră că aceasta este mai 

costisitoare, dar penalitatea de cost nu este cunoscută. 
– Opțiunea de politică 4: Inițierea unui dialog privind structura și guvernanța internetului viitorului: Ar 

trebui stabilit un dialog la nivel înalt cu organizațiile de infrastructură pentru internet, precum ICANN, 

IANA, IETF și altele, privind infrastructura viitorului pentru internet și internaționalizarea guvernanței sale. 
 

Tema II: Stabilirea confidențialității ca un avantaj legat de loc 

Pentru mult timp, standardele europene de protecție a datelor au fost considerate un dezavantaj pentru 

întreprinderile digitale. Evoluțiile recente, precum și cerințele în schimbare privind tehnologiile emergente și 

digitalizarea tot mai crescută a tuturor domeniilor justifică necesitatea unor norme moderne privind 

confidențialitatea. Prin modernizarea regimului de protecție al datelor, Europa ar putea nu numai să asigure o 

mai bună protecție cetățenilor, dar și să servească drept model pentru piețele emergente, care ar putea fi atrase 

să își crească schimburile lor cu Europa. Această funcție ar putea fi sprijinită ca un exemplu principal prin 

abordarea unei guvernanțe echitabile și sigure și a unei structuri a unui internet deschis la nivel mondial. 
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- Opțiunea de politică 5: Continuarea cu modernizarea protecției datelor: Sprijinirea și, dacă este posibil, 

accelerarea procesului actual de reformă a protecției datelor, în special clarificarea principiilor privind 

protecția datelor legate de cloud computing. Aceasta include sprijinirea alegerii unui regulament ca 

instrument juridic, consolidarea drepturilor individuale preexistente în regulament, gama de noi drepturi 

care oferă un control suplimentar asupra subiectului legat de date (de exemplu, transferabilitatea, 

ștergerea), precum și gama de noi obligații a operatorului de date și principiul responsabilității. 
- Opțiunea de politică 6: Stabilirea principiului implicit de securitate și confidențialitate: Analizarea în 

continuare a unor modalități de dezvoltare și promovare a arhitecturilor pentru cloud computing și SSR 

proiectate implicit de la început la un nivel înalt de securitate și confidențialitate1 mai degrabă decât prin 

încredere sau legislație. 
- Opțiunea de politică 7: Sprijinirea creării unui Consiliu european pentru protecția datelor: Sprijinirea 

consecvenței și a mecanismelor de interpretare de la nivel european și a creării unui Consiliu european 

pentru protecția datelor. 
- Opțiunea de politică 8: Asigurarea aplicării extrateritoriale a legislației europene privind protecția 

datelor: Părăsirea acordului privind „sfera de siguranță” și explorarea și implementarea unor opțiuni de 

asigurare a aplicării extrateritoriale a legislației europene privind protecția datelor, astfel cum se prevede în 

actualul proiect de regulament. 
 

Tema III: Crearea unui mediu de încredere pentru întreprinderile digitale și viața privată 

Viața digitală a cetățenilor și a întreprinderilor necesită securitate juridică pentru a se asigura asimilarea noilor 

idei. Întrucât numeroase tehnologii emergente din domeniul TIC creează atât noi schimbări, cât și noi provocări, 

este nevoie să se revizuiască în mod continuu legislația existentă și să se ajusteze, dacă este necesar. Numai dacă 

oamenii au încredere în securitatea juridică, ei vor adopta și utiliza noi tehnologii și vor exploata potențialul lor 

pentru economie și societate în general.  

- Opțiunea de politică 9: Prevederea unor cerințe minime pentru contracte: Sprijinirea propunerilor de a 

prevedea cerințe minime privind schimbările dispozițiilor din contracte, notificarea unor astfel de schimbări 

și reparații pentru clienții pentru care schimbările sunt semnificative din punct de vedere material. 
- Opțiunea de politică 10: Sprijinirea standardizării unor politici de utilizare acceptabilă și a unor 

acorduri privind nivelul serviciilor: Sprijinirea standardizării pentru clarificare a unor politici de utilizare 

acceptabile și a unor acorduri privind nivelul serviciilor: Aceasta include sprijinul pentru dezvoltarea și 

utilizarea unor clauze privind modele standardizate și clarificarea terminologiei conexe utilizate în astfel de 

clauze atât pentru acorduri privind nivelul serviciilor, cât și pentru politici de utilizare acceptabilă. Are ca 

scop împiedicarea furnizorilor de a-și folosi abuziv prerogativele, în special în relația cu consumatorul sau 

întreprinderile mici și mijlocii. 
- Opțiunea de politică 11: Eliminarea incertitudinii jurisdicționale: Luarea în considerare a sprijinului 

pentru propuneri care abordează chestiuni legate de incertitudinea jurisdicțională. Aceasta poate include 

inițiative de sprijin pentru a prevedea conformitatea cu legislația UE, cerințele minime privind divulgarea 

către o țară terță și utilizarea obligatorie a tratatelor privind asistența juridică reciprocă. 
- Opțiunea de politică 12: Sprijinirea elaborării unor certificări specifice pentru cloud:  Sprijinirea 

propunerilor pentru elaborarea unei certificări specifice pentru cloud în UE, care sunt semnificative, de 

exemplu, în ceea ce notificarea automată a APD cu privire la date care conțin informații confidențiale în 

cazul oricărei accesări de către alții. Promovarea utilizării lor prin adoptarea de către organizațiile din 

sectorul public din cadrul UE. 
 

Tema IV: Crearea unui ecosistem propice pentru industriile TIC 

O condiție prealabilă esențială pentru o industrie TIC competitivă este un ecosistem propice. Acesta este ilustrat 

prin exemple din alte regiuni sau alte industrii. Astfel de ecosisteme conțin numeroase componente. O 

importanță deosebită o au sprijinul pentru societățile inovatoare și cu creștere rapidă, precum și prevederea 

unor condiții-cadru suficiente.  

                                           

1 „Confidențialitatea implicită” ar putea însemna, de exemplu, utilizarea de pseudonime ale acreditărilor bazate pe atribuite 

(de exemplu, dovedirea faptului că cineva are o anumită vârstă). 
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- Opțiunea de politică 13: Încurajarea instituirii de operatori de piață europeni: Sprijinirea instituirii de 

evoluții noi de subminare în tehnologie și modele de afaceri, precum platforme de înaltă securitate pentru 

dispozitive mobile sau întreprinderi care exploatează potențialul ecosistemului pentru cloud și SSR. 
- Opțiunea de politică 14: Sprijinirea standardizării și a interoperabilității: Sprijinirea eforturilor de 

standardizare și interoperabilitate în cadrul soluțiilor pentru cloud computing și SSR. Aceasta are ca scop 

facilitarea exploatării de către utilizatori a întregului potențial al unei piețe europene vivace și competitive. 

De asemenea, are ca scop împiedicarea folosirii abuzive a prerogativelor de piață pentru stabilirea de 

standarde de facto sau corupte, de exemplu, în domeniile transferabilității datelor sau criptării. Posibile 

modalități de atingere a acestui obiectiv ar putea fi adoptarea unor standarde sau a unor cadre de 

interoperabilitate în cadrul serviciilor publice sau consolidarea rolului organismelor europene precum 

ENISA sau ETSI. 
- Opțiunea de politică 15: Autonomizarea persoanelor de la toate nivelurilor societății: Autonomizarea 

persoanelor prin sprijinirea educației adecvate pentru un număr suficient de persoane, utilizatori, precum și 

dezvoltatori. Prima se referă la cunoștințe tehnologice și cunoștințe privind potențialul și riscurile 

tehnologiilor emergente, precum cloud computing și SSR. Cea din urmă se referă la sprijinul pentru 

integrarea grupurilor mai puțin reprezentate în industria TIC și în industriile conexe, precum femeile, 

persoanele în vârstă sau persoanele cu o educație mai puțin formală. 
- Opțiunea de politică 16: Reanalizarea actualelor strategii privind serviciilor în bandă largă : Analizarea 

progreselor și a metodelor din diferite state membre ale UE și din altă parte. Posibile exemple sunt Suedia 

sau Japonia. Pe această bază, se identifică și se adoptă cele mai bune practici. Aceasta include abordarea 

problemelor legate de finanțarea infrastructurilor, asigurându-se un echilibru adecvat al intereselor tuturor 

părților interesate. În plus, ar fi de ajutor creșterea concurenței dintre comunicațiile fixe, autorizate și 

neautorizate. 
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