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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:

A. având în vedere că piața internă digitală este un factor-cheie pentru realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020;

B. având în vedere că dotarea cu rețele în bandă largă reprezintă o premisă de bază pentru 
evoluția unui sistem de cloud ecologic european;

C. având în vedere că reducerea costurilor, creșterea competitivității și potențialul de inovare 
al noilor servicii reprezintă avantajele tehnologiei de cloud, 

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

2. constată că asigurarea caracterului portabil al datelor și a interoperabilității serviciilor, 
platformelor și infrastructurilor reprezintă o provocare importantă;  

3. regretă faptul că, din cauza dispozițiilor juridice diferite, piața internă 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;    

4. constată că, pentru cloud computing, este nevoie de un cadru juridic unic la nivelul UE, 
pentru a crește încrederea în aceste servicii în ceea ce privește protecția datelor și a 
consumatorilor;  

5. salută demersurile Comisiei în ceea ce privește dezvoltarea unor termeni contractuali 
standard și a unui sistem de certificare la nivelul UE; 

6. invită Comisia și statele membre să simplifice accesul transfrontalier legal la conținuturi 
și servicii prin cloud; 

7. invită Comisia și statele membre să facă din cloud computing o prioritate a programelor 
de cercetare și dezvoltare și să-l promoveze la nivelul administrației publice ca soluție 
inovatoare de e-guvernare în interesul cetățenilor. 


