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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като име предвид, че цифровият единен пазар представлява ключов фактор за 
изпълнение на целите на стратегия „Европа 2020“;

Б. като има предвид, че снабдяването с широколентови мрежи е основна предпоставка 
за развитието на европейска екосистема „в облак“;

В. като има предвид, че предимствата на технологията „в облак“ се състоят в 
съкращаването на разходи, увеличаването на конкурентоспособността и в 
иновационния потенциал за нови услуги;

1. съзнава големия икономически, социален и културен потенциал на изчисленията в 
облак и приветства инициативата на Комисията да постави началото на 
всеобхватна стратегия за изчисления в облак и съответно да се заеме със 
съпътстващите я правни въпроси;

2. констатира, че осигуряването на преносимост на данните и съвместимост на 
услугите, платформите и инфраструктурите, представлява голямо 
предизвикателство;

3. изказва съжаление, че при изчисленията в облак различните правни норми водят до 
разпокъсване на цифровия единен пазар и до високи транзакционни разходи за 
доставчиците и ползвателите на изчисления в облак;

4. установява, че е необходима единна правна рамка на ЕС за изчисления в облак, за 
да се създаде по-голямо доверие в тези услуги по отношение на защитата на 
данните и на потребителите;

5. приветства предприетите от Комисията мерки за разработването на стандартни 
договорни условия и на система за сертифициране, валидна в целия ЕС;

6. призовава Комисията и държавите членки да положат усилия за опростяване на 
законния трансграничен достъп до съдържания и услуги от изчислителния облак;

7. призовава Комисията и държавите членки да превърнат изчисленията в облак в 
приоритет на програмите за НИРД и да насърчават използването му в публичната 
администрация като иновативно решение за електронно правителство в интерес на 
гражданите;


