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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εσωτερική αγορά συνιστά καίριο παράγοντα για την 
εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξοπλισμός με ευρυζωνικά δίκτυα αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπολογιστικού νέφους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας του νέφους συνίστανται στην 
εξοικονόμηση δαπανών, στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα και στο καινοτόμο δυναμικό 
νέων υπηρεσιών·

1. έχει επίγνωση του μεγάλου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού δυναμικού του 
υπολογιστικού νέφους, και επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να θέσει σε 
εφαρμογή μια συνεκτική στρατηγική υπολογιστικού νέφους και με τον τρόπο αυτό να 
επιλύσει τα νομικά ζητήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό·

2. διαπιστώνει ότι η διασφάλιση της φορητότητας των δεδομένων και της 
διαλειτουργικότητας υπηρεσιών, πλατφορμών και υποδομών συνιστά μεγάλη πρόκληση·

3. αποδοκιμάζει 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 χρήστες του 
νέφους·

4. διαπιστώνει ότι απαιτείται ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για το 
υπολογιστικό νέφος προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην προστασία των 
δεδομένων και των καταναλωτών στις υπηρεσίες αυτές·

5. επιδοκιμάζει τις κινήσεις της Επιτροπής για κανονικούς συμβατικούς όρους και για ένα 
ενιαίο σύστημα πιστοποίησης σε όλη την ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τη νόμιμη διασυνοριακή 
πρόσβαση σε περιεχόμενα και υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν το υπολογιστικό νέφος ως 
προτεραιότητα των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και να το προωθήσουν στη 
δημόσια διοίκηση ως καινοτόμο λύση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς το συμφέρον 
των πολιτών.


