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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że cyfrowy rynek wewnętrzny ma kluczowe znaczenie dla realizacji 
celów strategii UE 2020;

B. mając na uwadze, że dostępność sieci szerokopasmowych stanowi podstawowy warunek 
rozwoju europejskiego systemu opartego na modelu chmury obliczeniowej;

C. mając na uwadze, że korzyści wynikające ze stosowania technologii chmury 
obliczeniowej polegają na obniżeniu kosztów, poprawie konkurencyjności i potencjale 
innowacyjnym związanym z nowymi usługami;

1. zdaje sobie sprawę z dużego potencjału gospodarczego, społecznego i kulturalnego 
modelu chmury obliczeniowej oraz z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na 
rzecz opracowania kompleksowej strategii dotyczącej chmury obliczeniowej oraz 
podjęcia związanych z tym zagadnieniem kwestii prawnych;

2. stwierdza, że poważnym wyzwaniem jest możliwość przenoszenia danych oraz 
interoperacyjność usług, platform i elementów infrastruktury;

3. ubolewa, że ze względu na różne przepisy prawne dotyczące modelu chmury 
obliczeniowej cyfrowy rynek wewnętrzny jest rozdrobniony, a podmioty oferujące usługi 
w zakresie chmury obliczeniowej, jak i podmioty korzystające z tych usług ponoszą 
wysokie koszty transakcji;

4. zauważa, że potrzebne są jednolite unijne ramy prawne regulujące kwestię korzystania z 
chmury obliczeniowej, aby podnieść poziom zaufania do tych usług w kontekście 
ochrony danych i konsumentów;

5. z zadowoleniem przyjmuje podejmowane przez Komisję działania mające na celu 
opracowanie standardowych warunków umownych oraz ogólnounijnego systemu 
certyfikacji;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uproszczenia legalnego transgranicznego 
dostępu do treści i usług pozyskiwanych w oparciu o model chmury obliczeniowej;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nadania modelowi chmury obliczeniowej 
priorytetowego charakteru w ramach programów naukowych i rozwojowych oraz do 
promowania go w administracji publicznej jako innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie 
administracji elektronicznej, które służy obywatelom.


