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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 99/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 
δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της 
πληροφορίας5,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εσωτερική αγορά συνιστά καίριο παράγοντα για την 
εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς συμβάλλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και συνιστά απόκριση στην 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει την ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ευρυζωνικότητας στο σύνολο της ΕΕ, η πλήρης και ίση 
πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες Διαδικτύου, και η διασφάλιση ουδετερότητας 
των δικτύων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος υπολογιστικού νέφους

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί, μεταξύ 
άλλων, στην ενίσχυση της ευρυζωνικής αφομοίωσης στην Ευρώπη· 

                                               
1 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
2 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.
3 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
4 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
5 ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας του νέφους συνίστανται στην 
εξοικονόμηση δαπανών, στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα, στη μείωση της 
απομόνωσης, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων αγορών, στο 
καινοτόμο δυναμικό νέων υπηρεσιών και στην αναζωογόνηση της οικονομίας, ιδίως για 
τις ΜΜΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπολογιστικό νέφος πρέπει να διευκολύνει την ενσωμάτωση 
των ΜΜΕ λόγω της μείωσης των εμποδίων για την είσοδο στην αγορά (π.χ. μειώσεις του 
κόστους υποδομών ΤΠ)·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση των ευρωπαϊκών νομικών προδιαγραφών για την 
προστασία των δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος 
υπολογιστικού νέφους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους θα συμβάλει στην 
προώθηση της δημιουργικότητας προς όφελος τόσο των κατόχων δικαιωμάτων όσο και 
των χρηστών· λαμβάνοντας ακόμα υπόψη, ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις 
της εσωτερικής αγοράς στη διαδικασία αυτή, και να τονωθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων στο υπολογιστικό νέφος·

1. έχει επίγνωση του μεγάλου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού δυναμικού του 
υπολογιστικού νέφους, και επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να θέσει σε 
εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική υπολογιστικού νέφους, αντιμετωπίζοντας και 
τα νομικά ζητήματα που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο·

2. τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει η πρόσβαση σε δεδομένα μέσω 
οποιασδήποτε συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο·

3. υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη στρατηγική διάσταση του υπολογιστικού νέφους 
πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως και να υποστηριχτεί ως ευκαιρία για την ανάκαμψη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας (για παράδειγμα στην έρευνα και ανάπτυξη, και στη χρήση της 
τεχνολογίας του νέφους στη βιομηχανία)·

4. επιμένει, ωστόσο, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη 
χρήση του υπολογιστικού νέφους, και ότι για τούτο πρέπει να βοηθηθούν οι εταιρείες 
στον προσδιορισμό, την επιλογή και την υλοποίηση λύσεων υπολογιστικού νέφους 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, και να προωθηθεί η ανάπτυξη της πρόσβασης σε 
ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας·

5. τονίζει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την απώλεια ελέγχου των δεδομένων του χρήστη από 
τον ίδιο, και σχετικά με την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που 
προκύπτει από την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών δεδομένων ενδέχεται να υπονομεύσουν 
την εμπιστοσύνη των χρηστών στο υπολογιστικό νέφος· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί πλήρης προστασία δεδομένων, ούτως ώστε να οικοδομηθεί και να 
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο 
υπολογιστικό νέφος· 

6. υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των 
ευαίσθητων δεδομένων, όπως για παράδειγμα των δεδομένων υγείας·
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7. θεωρεί ότι η διασφάλιση της φορητότητας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας, της 
διαθεσιμότητας, της αντιστρεψιμότητας και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, 
πλατφορμών και υποδομών συνιστά μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι αποτελούν όλα 
ουσιαστικούς παράγοντες για την τόνωση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού· ζητεί 
από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους να μην δεσμεύουν 
του χρήστες τους στις δικές τους υπηρεσίες, οι δε χρήστες να διατηρούν πλήρη έλεγχο 
των δεδομένων τους και να μπορούν να αλλάξουν πάροχο αν το ζητήσουν, χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, δωρεάν και χωρίς απώλεια δεδομένων· θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των 
ζητημάτων αυτών είναι ουσιαστική για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και του δημοσίου στις υπηρεσίες νέφους, και για την 
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες·

8. επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το γεγονός πως η τεχνολογία αυτή 
βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο, και να καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξή 
της, προκειμένου να επωφεληθεί από τις οικονομίες κλίμακας που αναμένεται να 
προσφέρει, έτσι ώστε να αναζωογονήσει την οικονομία της, και ιδίως τον τομέα των 
ΤΠΕ·

9. υπογραμμίζει τη σημασία του υπολογιστικού νέφους για τις ΜΜΕ, ιδίως για εκείνες που 
είναι εγκατεστημένες σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή σε 
απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές, ως μέσου για την αντιμετώπιση της 
απομόνωσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και για τις δημόσιες 
αρχές, στις οποίες το νέφος παρέχει τη δυνατότητα να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους 
αποτελεσματικότερες και περισσότερο ευέλικτες, και να μειώσουν τις δαπάνες και τη 
γραφειοκρατία·

10. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, λόγω των διαφορετικών νομοθετικών 
διατάξεων που διέπουν το υπολογιστικό νέφος, προκαλείται κατακερματισμός της 
ψηφιακής εσωτερικής αγοράς και δημιουργείται υψηλό κόστος συναλλαγών για τους 
παρόχους και τους χρήστες του νέφους·

11. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικά μέτρα σχετικά με τις 
απαιτήσεις διαφάνειας και να αποτρέψει τις καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή και να κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμοστεί και στις 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους το κεκτημένο στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών, πλήρως και κατά τρόπο ενιαίο σε ολόκληρη την ΕΕ·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή στην 
ανάπτυξη συμβατικών όρων, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και τις βέλτιστες 
πρακτικές των κρατών μελών, δεδομένου ότι τόσο η υψηλή ασφάλεια των υπηρεσιών όσο 
και η ασφάλεια δικαίου για τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών νέφους 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση της εξέλιξης των 
υπηρεσιών νέφους· πιστεύει, ωστόσο, ότι τούτο δεν θα πρέπει να εμποδίσει να 
αναπτυχθούν στην αγορά υπηρεσίες νέφους ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων ή των κυβερνήσεων·

13. εκφράζει δυσαρέσκεια για την πρόταση ορισμένων κρατών μελών να μειωθεί η 
χρηματοδότηση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» κατά 8,2 δισ. ευρώ στο 
προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·
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14. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια προσέγγιση τεχνολογικά ουδέτερη, με την 
υποστήριξη ανοικτών και διαλειτουργικών προτύπων, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν ο 
ανταγωνισμός και οι επιλογές των καταναλωτών·

15. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει ένα ενιαίο σύστημα 
πιστοποίησης σε όλη την ΕΕ, που θα συνιστούσε κίνητρο για τους σχεδιαστές και τους 
παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους να επενδύσουν στην βελτίωση της 
προστασίας της ιδιωτικότητας· 

16. τονίζει ότι οι χρήστες δεν γνωρίζουν κατ' ανάγκην πως οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν 
βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι οι χρήστες πρέπει να 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τον χειρισμό των δεδομένων τους, ιδίως όσον αφορά 
τον φορέα, τον τόπο και τον τρόπο επεξεργασίας·

17. υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
υπολογιστικού νέφους· χαιρετίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής σύμπραξης για το 
υπολογιστικό νέφος και τα συμπεράσματα που ενέκρινε το διοικητικό της συμβούλιο 
στην πρώτη του συνεδρίαση· τονίζει ότι πρέπει να καταρτιστούν συστάσεις και βέλτιστες 
πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, για τη μεταφορά της δημόσιας χρήσης 
της πληροφορικής στο νέφος, παράλληλα με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
ενημέρωσης στο ζήτημα της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, μέσω της καθιέρωσης κανονικών συμβατικών 
ρητρών ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, ότι κάθε μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων 
χρήστη του νέφους από την ΕΕ σε τρίτη χώρα θα υπόκειται σε αυστηρές διασφαλίσεις και 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων·

19. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον ενδείκνυται η αναθεώρηση της 
συμφωνίας Safe Harbour μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ προκειμένου να προσαρμοστεί στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό 
νέφος·

20. τονίζει ότι το υπολογιστικό νέφος εγείρει ζήτημα καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου 
και ορισμού των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων μερών σε σχέση με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τα 
δεδομένα ευρωπαίων χρηστών που είναι αποθηκευμένα με τη χρήση της τεχνολογίας του 
υπολογιστικού νέφους από εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες· ζητεί, συνεπώς, 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κάθε μεταφορά ή επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων κατοίκων της ΕΕ από πάροχο του νέφους εγκατεστημένο σε 
τρίτη χώρα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας 
των δεδομένων· ζητεί, ακόμα, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι 
οι χρήστες του νέφους που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ θα ενημερώνονται όταν 
πάροχοι του νέφους μεταβιβάζουν τα δεδομένα τους σε αρχές επιβολής του νόμου τρίτης 
χώρας· υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, την ανησυχία του σε σχέση με τις μελλοντικές εμπορικές 
συμφωνίες, όσον αφορά τις ευθύνες των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τη νόμιμη διασυνοριακή 
πρόσβαση σε περιεχόμενα και υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους και να εξετάσουν τη 
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δυνατότητα της παροχής περισσότερο ευέλικτων συστημάτων αδειοδότησης· προτείνει να 
εγκρίνει η Επιτροπή, κατά την τρέχουσα αναθεώρηση των κανόνων περί ευρεσιτεχνίας, 
ειδικές προτάσεις για να εξασφαλίσει ότι το μελλοντικό καθεστώς που θα εφαρμοστεί θα 
προωθεί τη διανομή και τη διάδοση υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους και την καινοτομία· 

22. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ φορέων 
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και παρόχων υπηρεσιών νέφους συνάδουν πλήρως με τη 
νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού και ότι θα παρέχεται στους καταναλωτές πλήρης 
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του νέφους με τη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο, 
ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει τη σύνδεση αυτή·

23. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στον άκρως στρατηγικό χαρακτήρα της γεωγραφικής 
θέσης των μηχανογραφικών κέντρων και στις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση που η 
θέση αυτή βρίσκεται εκτός του εδάφους της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την αποθήκευση 
ευαίσθητων δεδομένων ή δεδομένων δημόσιων φορέων·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν το υπολογιστικό νέφος 
προτεραιότητα των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και να το προωθήσουν τόσο 
στη δημόσια διοίκηση ως καινοτόμο λύση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς το 
συμφέρον των πολιτών, όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως καινοτόμο μέσο για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων· 

25. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε τακτικές διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τη βιομηχανία και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις τους, ιδίως 
όσον αφορά τον καθορισμό συμβατικών προτύπων για το υπολογιστικό νέφος, και να 
υποβάλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συζητήσεις και 
τα συμπεράσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων·

26. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την 
ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες που 
προσφέρει το υπολογιστικό νέφος·

27. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τέλη κοπιράιτ που ευνοούν την καινοτομία και 
προωθούν τη δημιουργικότητα προς όφελος τόσο των κατόχων δικαιωμάτων όσο και των 
χρηστών, και να εξασφαλίσει ότι ψηφιακό περιεχόμενο που υπόκειται σε συμφωνία 
δικαιωμάτων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και κατόχων δικαιωμάτων, και αποκτάται με 
νόμιμο τρόπο από ιδιώτες ή επιχειρήσεις (λαμβανομένων δεόντως υπόψη τυχόν σχετικών 
περιορισμών όσον αφορά την εμπορική χρήση) δεν θα υπόκειται σε περαιτέρω τέλη όταν 
μεταφέρεται ή αποθηκεύεται στο νέφος από πάροχο υπηρεσιών, αν έχει καταβληθεί η 
αμοιβή στους κατόχους των δικαιωμάτων·

28. επισημαίνει, από τεχνολογική άποψη, ότι, εάν η επεξεργασία του νέφους 
πραγματοποιείται σε μια συγκεκριμένη χώρα, οι αρχές της χώρας αυτής, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών ασφαλείας, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα,  και ότι το 
γεγονός αυτό ενέχει συνέπειες σε σχέση με τη βιομηχανική κατασκοπεία· ζητεί από την 
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό κατά την κατάρτιση προτάσεων και 
συστάσεων σχετικά με το υπολογιστικό νέφος·

29. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συζητήσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων της, να 
υποχρεώσει τους παρόχους του νέφους να περιλαμβάνουν στις συμβάσεις τους ορισμένες 
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βασικές ρήτρες για την εγγύηση των υπηρεσιών, όπως είναι η υποχρέωση αναβάθμισης 
του λογισμικού και του υλικού όταν αυτό απαιτείται, και η υποχρέωση καθορισμού του τι 
συμβαίνει σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση 
προβλημάτων και της ταχύτητας αφαίρεσης προσβάλλοντος υλικού εάν το ζητήσει ο 
πελάτης· 

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη χρήση και 
την προώθηση του υπολογιστικού νέφους σε σχέση με την ανοικτή πρόσβαση και τους 
ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους·

31. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει και να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές στα 
κράτη μέλη σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση στις δημόσιες δαπάνες μέσω της 
χρήσης του υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο τομέα, ιδίως μέσω της ανάπτυξης νέων 
μοντέλων για τις δημόσιες συμβάσεις· 
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