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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1,

– având în vedere Directiva 99/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe2,

– având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date3,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă4,

– având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 
conexe în societatea informațională5,

A. întrucât piața unică digitală este un factor-cheie pentru realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020, oferind un impuls semnificativ pentru atingerea obiectivelor Actului privind 
piața unică și pentru a răspunde crizei economice și financiare care afectează UE;

B. întrucât dotarea întregii UE cu rețele în bandă largă, accesul universal și egal al tuturor 
cetățenilor la serviciile de internet și garantarea neutralității rețelelor reprezintă premise de 
bază pentru dezvoltarea unui sistem de cloud european;

C. întrucât mecanismul Conectarea Europei este menit, printre altele, să sporească adoptarea 
benzii largi în Europa; 

D. întrucât avantajele tehnologiei de cloud constau în reducerea costurilor, crearea de locuri 
de muncă și de noi oportunități de afaceri, flexibilitatea (adaptarea capacității de stocare a 
datelor în funcție de nevoi), mobilitatea (lucrătorilor, întreprinderilor și cetățenilor), 
creșterea competitivității prin potențiale economii la scară, precum și potențialul de 
inovare al noilor servicii, care în final determină beneficii economice, în special pentru 

                                               
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
2 JO L 171, 7.7.1999, p. 12.
3 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
4 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
5 JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
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IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii);

E. întrucât cloud computingul ar trebui să stimuleze integrarea IMM-urilor datorită reducerii 
obstacolelor în calea intrării pe piață (de exemplu reducerea costurilor legate de 
infrastructura IT);

F. întrucât este esențial pentru sistemul de cloud european să se garanteze respectarea 
standardelor juridice europene privind protecția datelor;

G. întrucât dezvoltarea cloud computingului ar trebui să contribuie la promovarea creativității 
în beneficiul atât al deținătorilor drepturilor de autori, cât și al utilizatorilor; întrucât, în 
plus, ar trebui evitată denaturarea pieței unice în cursul acestui proces și ar trebui stimulată 
încrederea consumatorilor și întreprinderilor în cloud computing,

1. recunoaște potențialul economic, social și cultural semnificativ al cloud computingului și 
salută inițiativa Comisiei privind elaborarea unei strategii cuprinzătoare de cloud 
computing, abordând, în acest fel, aspectele juridice aferente;

2. subliniază posibilitățile vaste pe care le implică accesul la date de pe orice dispozitiv 
conectat la internet;

3. subliniază faptul că dimensiunea strategică pe termen mai lung a cloud computingului ar 
trebui recunoscută și sprijinită în totalitate ca o oportunitate de relansare a economiei 
europene (încorporând cercetarea și dezvoltarea și utilizarea tehnologiei de cloud în 
industrie, de exemplu);

4. insistă, cu toate acestea, asupra problemelor legate de utilizarea cloud computingului, 
ajutând întreprinderile să identifice, să aleagă și să pună în practică soluții legate de 
tehnologia de cloud adaptate nevoilor lor și sprijinind dezvoltarea accesului la internet în 
bandă largă de mare viteză;

5. subliniază faptul că temerile legate de pierderea controlului asupra datelor de către 
utilizator și de dependența de furnizori externi generate de externalizarea datelor ar putea 
submina încrederea utilizatorilor în cloud computing; insistă, prin urmare, asupra faptului 
că protecția datelor trebuie asigurată în totalitate pentru a crea și a menține încrederea 
utilizatorilor publici și privați în cloud computing; 

6. subliniază în special nevoia asigurării unei protecții adecvate a datelor sensibile, cum ar fi, 
de exemplu, datele legate de sănătate;

7. consideră că asigurarea caracterului portabil, a integrității, confidențialității, 
disponibilității și caracterului reversibil al datelor, precum și a interoperabilității 
serviciilor, platformelor și infrastructurilor reprezintă o provocare importantă, având în 
vedere că toate acestea sunt esențiale pentru stimularea inovării și concurenței; invită 
Comisia să se asigure că furnizorii de servicii de cloud nu restricționează utilizatorii 
tehnologiei de cloud pentru a folosi numai serviciile lor și că utilizatorii au un control 
deplin asupra datelor lor și se pot transfera la un alt serviciu la cerere, fără întârzieri 
nejustificate, gratuit și fără pierderea datelor; consideră că depășirea acestor provocări este 
esențială pentru consolidarea încrederii consumatorilor, întreprinderilor și a sectorului 
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public în serviciile bazate pe cloud și valorificarea deplină a potențialului acestora;

8. subliniază că Europa trebuie să profite de faptul că această tehnologie se află într-o etapă 
relativ incipientă și să facă eforturi în vederea dezvoltării acesteia, pentru a profita de 
economiile de scară pe care se preconizează că le va genera, revitalizând astfel economia, 
în special în sectorul TIC;

9. subliniază importanța cloud computingului pentru IMM-uri – în special pentru cele 
stabilite în țări care se confruntă cu dificultăți economice sau în zone îndepărtate sau 
ultraperiferice – ca mijloc de combatere a izolării și de sporire a competitivității, precum 
și pentru autoritățile publice, permițându-le acestora să-și eficientizeze și flexibilizeze 
serviciile și să reducă costurile și birocrația;

10. regretă faptul că, din cauza dispozițiilor juridice diferite, piața unică digitală este divizată 
în ceea ce privește cloud computingul, iar costurile tranzacțiilor pe care trebuie să le 
suporte furnizorii și utilizatorii de cloud sunt ridicate;

11. în consecință, invită Comisia să propună măsuri legislative privind cerințele de 
transparență și să prevină practicile abuzive și inechitabile; invită, de asemenea, Comisia 
și statele membre să se asigure că acquis-ul privind consumatorii se aplică serviciilor de 
cloud computing într-o manieră cuprinzătoare și uniformă în întreaga UE;

12. salută demersurile Comisiei în ceea ce privește dezvoltarea unor termeni contractuali 
standard la nivelul UE, ținând seama de recomandările naționale și de cele mai bune 
practici, dat fiind faptul că atât securitatea ridicată a serviciilor, cât și certitudinea juridică 
pentru utilizatorii și furnizorii de servicii de cloud sunt importante în vederea continuării 
evoluției acestor servicii; consideră, însă, că acest lucru nu ar trebui să stea în calea 
dezvoltării pe piață a unor servicii de cloud ca răspuns la nevoile consumatorilor, 
întreprinderilor sau guvernelor;

13. regretă propunerea statelor membre de a reduce bugetul pentru mecanismul Conectarea 
Europei cu 8,2 miliarde EUR în următorul cadru financiar multianual (CFM);

14. invită Comisia să asigure o abordare neutră din punct de vedere tehnologic, sprijinită de 
standarde deschise și interoperabile, pentru a maximiza concurența și posibilitatea de 
alegere a consumatorului;

15. salută intenția Comisiei de a institui un sistem de certificare la nivelul UE, care ar 
reprezenta un stimulent pentru dezvoltatorii și furnizorii de servicii de cloud computing 
pentru a investi într-o mai bună protecție a vieții private; 

16. subliniază faptul că utilizatorii nu au în mod necesar cunoștință de faptul că serviciile pe 
care le utilizează se bazează pe cloud computing; insistă, prin urmare, asupra necesității 
unei mai bune informări a utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor, în special cu 
privire la entitatea care le prelucrează și la locul și modul prelucrării lor;

17. subliniază faptul că sectorul public joacă un rol esențial pentru dezvoltarea tehnologiei de 
cloud computing; salută instituirea Parteneriatului european pentru cloud și concluziile 
adoptate de către comitetul său director în urma primei reuniuni; subliniază necesitatea de 
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a elabora recomandări și bune practici la nivelul UE și la nivel național pentru transferul 
utilizării tehnologiei informatice din sectorul public către tehnologia cloud, asigurând 
totodată un nivel ridicat de conștientizare cu privire la problema securității, în special în 
legătură cu datele cu caracter personal; 

18. invită Comisia să se asigure, prin intermediul adoptării unor clauze contractuale standard 
sau a unor reguli corporatiste obligatorii, că orice transfer al datelor cu caracter personal 
ale unui utilizator de servicii de cloud din UE către o țară terță face obiectul unor garanții 
și condiții stricte care respectă legislația UE privind protecția datelor;

19. invită Comisia să analizeze oportunitatea unei revizuiri a Acordului privind sfera de 
securitate UE-SUA în vederea adaptării acestuia la evoluțiile tehnologice, în special în 
ceea ce privește aspectele legate de cloud computing;

20. subliniază faptul că cloud computingul ridică problema stabilirii legislației aplicabile și a 
definirii responsabilităților tuturor părților implicate în ceea ce privește punerea în aplicare 
a legislației UE privind protecția datelor, în special referitor la datele utilizatorilor din UE 
stocate folosind tehnologia de cloud computing de către companii din țări terțe; invită, 
prin urmare, Comisia și statele membre să se asigure că orice transfer al datelor cu 
caracter personal ale unui rezident al UE către un operator de servicii de cloud stabilit într-
o țară terță sau orice prelucrare de către acesta a unor astfel de date are loc în conformitate 
cu legislația UE privind protecția datelor; invită, de asemenea, Comisia și statele membre 
să se asigure că utilizatorii de servicii de cloud stabiliți în UE sunt informați atunci când 
operatorii de servicii de cloud comunică datele acestora autorităților de aplicare a legii
dintr-o țară terță; subliniază, în special, îngrijorarea sa în legătură cu viitoarele acorduri 
comerciale în ceea ce privește responsabilitățile furnizorilor de servicii de internet, care 
includ și protecția datelor;

21. invită Comisia și statele membre să simplifice accesul transfrontalier legal la conținuturi și 
servicii prin cloud și să analizeze posibilitatea furnizării unor sisteme mai flexibile de 
acordare a licențelor; propune ca Comisia, în cadrul revizuirii în curs a normelor 
referitoare la drepturile de autor, să adopte propuneri specifice pentru a asigura că viitorul 
regim aplicabil va promova distribuția și diseminarea serviciilor de cloud computing și a 
inovării; 

22. invită Comisia să se asigure că toate acordurile comerciale între operatorii de 
telecomunicații și furnizorii de servicii de cloud respectă pe deplin legislația UE în 
materie de concurență și permit accesul integral al consumatorilor la orice serviciu de 
cloud care folosește o conexiune de internet oferită de oricare operator de telecomunicații;

23. atrage atenția Comisiei asupra importanței strategice deosebite a locului în care se află 
centrele de date și asupra impactului pe care îl poate avea situația în care acestea se află în 
afara teritoriului UE, în special în ceea ce privește stocarea datelor sensibile sau a datelor 
organismelor publice;

24. invită Comisia și statele membre să facă din cloud computing o prioritate a programelor 
de cercetare și dezvoltare și să-l promoveze atât la nivelul administrației publice ca soluție 
inovatoare de e-guvernare în interesul cetățenilor, cât și în sectorul privat ca instrument 
inovator pentru dezvoltarea afacerilor; 
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25. invită Comisia să consulte cu regularitate organizațiile de consumatori și reprezentanții 
sectorului și să țină seama în mod corespunzător de observațiile acestora, în special în 
ceea ce privește stabilirea unor standarde contractuale pentru cloud computing, și să 
prezinte periodic rapoarte Parlamentului cu privire la discuțiile și concluziile grupului de 
experți;

26. încurajează Comisia și statele membre să informeze în special IMM-urile cu privire la 
potențialul economic al cloud computingului;

27. invită Comisia să propună măsuri privind taxele pentru drepturile de autor, care să 
stimuleze inovarea și să promoveze creativitatea, atât în beneficiul deținătorilor drepturilor 
de autor, cât și în cel al utilizatorilor, și care asigură că conținutul digital care face obiectul 
unui acord de licență între furnizorii de servicii și deținătorii de drepturi și este dobândit în 
mod legal de o entitate privată sau întreprinderi (ținându-se seama în mod corespunzător 
de orice restricții aferente privind utilizarea în scop comercial) nu sunt taxate în plus 
pentru că au fost încărcate sau stocate în cloud de către un furnizor de servicii, cu condiția 
ca remunerarea deținătorilor de drepturi să fi fost efectivă;

28. ia act de faptul tehnologic conform căruia dacă prelucrarea în mediul cloud are loc într-o 
anumită țară, autoritățile țării respective, inclusiv serviciile de securitate, au acces la date; 
observă că acest lucru are implicații din perspectiva spionajului industrial; solicită 
Comisiei să țină seama de acest fapt atunci când elaborează propuneri și recomandări 
privind cloud computingul;

29. invită Comisia ca, în cadrul discuțiilor la nivelul grupului de experți, să prevadă 
obligativitatea includerii în contracte de către furnizorii de servicii de cloud a anumitor 
clauze esențiale care să garanteze calitatea serviciilor, precum obligația de a actualiza 
software-ul și hardware-ul, dacă este necesar, de a stabili ce se întâmplă în cazul pierderii 
datelor, de a determina termenul pentru rezolvarea unei probleme sau rapiditatea cu care 
serviciul de cloud ar putea elimina materiale ofensatoare în cazul în care utilizatorul 
serviciului de cloud solicită acest lucru; 

30. invită Comisia și statele membre să adopte măsuri specifice privind utilizarea și 
promovarea cloud computingului în ceea ce privește accesul liber și resursele educaționale 
libere;

31. invită Comisia analizeze și să identifice cele mai bune practici din fiecare stat membru cu 
privire la eventualele economii care ar putea fi realizate în ceea ce privește cheltuielile 
publice prin intermediul utilizării cloud computingului de către sectorul public, în special 
elaborând noi modele de achiziții publice. 
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