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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оползотворяването на потенциала на изчисленията в облак в Европа
(2013/2063(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 септември 2012 г., озаглавено 
„Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа“ 
(COM(2012)0529) и придружаващия го работен документ,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2010 г., озаглавено 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ („Digital Agenda for 
Europe“) (COM(2010)0245),

– като взе предвид резолюцията си относно определянето на нова програма за 
цифровите технологии за Европа: 2015.eu,1

– като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на 
радиочестотния спектър,

– като взе предвид предложението на Комисията от 25 януари 2012°г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни (Общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

– като взе предвид предложението на Комисията от 19 октомври 2011 г. за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на 
Европа (COM(2011)0665),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 - : Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, на комисията по икономически и парични 
въпроси, както и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2013),

А. като има предвид, че отдалечените изчислителни системи в различните им форми, 
                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0133.
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понастоящем познати под названието изчисления „в облак”, не са нови;

Б. като има предвид, че изчисленията в облак привлякоха вниманието през последните 
години поради развитието на нови и иновативни широкомащабни бизнес модели, 
силен тласък от страна на продавачите на подобни технологии, по-големите 
възможности на изчислителната техника, по-ниските цени и високоскоростните 
комуникации, както и потенциала на икономическите ползи и ефективността, които 
изчисленията „в облак” предлагат на всички видове потребители;

В. като има предвид, че ползите за продавачите на услуги „в облак” се състоят 
например от такси за обслужване, парично изражение на излишъка от изчислителни 
ресурси и възможността за база от потребители и вторични употреби на 
потребителска информация като при рекламата;

Г. като има предвид, че ползите от услугите „в облак” за потребителите се състоят от 
потенциално по-ниски разходи, удобство, надеждност и сигурност;

Д. като има предвид, че услугите „в облак” също водят до рискове за потребителите;

Е. като има предвид, че услугите „в облак” карат потребителите да предоставят 
информация на доставчици на трети страни, като по този начин повдигат въпроси, 
свързани с непрекъснатия контрол и достъпа до информация за отделните 
потребители, както и неговата защита срещу самия доставчик, останалите 
потребители на същата услуга и други страни;

Ж. като има предвид, че нарасналата употреба на услуги „в облак”, предоставяни от 
ограничен брой големи доставчици, означава, че все по-голям обем от информация 
се натрупва в ръцете на тези доставчици, като по този начин увеличава тяхната 
ефективност, но също така увеличава риска от катастрофални загуби на 
информация и до достъп на трети страни до информацията;

З. като има предвид, че пазарът за услуги „в облак” изглежда раздвоен между 
потребителските и бизнес редовете;

И. като има предвид, че за бизнес потребителите стандартизираните услуги „в облак” 
могат при отговаряне на определени нужди на потребителя да представляват 
привлекателно средство за преобразуване на капиталови разходи в оперативни 
разходи и да позволят бързо осигуряване на допълнително пространство за 
съхранение и капацитет за обработка;

Й. като има предвид, че за потребителите фактът, че доставчиците на операционни 
системи за различните видове устройства на потребителите по-специално, все 
повече насочват потребителите, чрез използването на настройки по подразбиране и 
т.н., в посока на използването на ексклузивни услуги „в облак”, което значи, че тези 
доставчици създават обвързана потребителска база и събират информацията на 
своите потребители;

К. като има предвид, че използването на външни услуги „в облак” в публичния сектор 
трябва да бъде внимателно преценено по отношение на нарасналите рискове, 



PE506.114v01-00 6/13 PR\928403BG.doc

BG

свързани с информацията относно гражданите и по отношение на функционирането 
на социалните услуги;

Л. като има предвид, че от гледна точка на сигурността въвеждането на услуги „в 
облак” означава, че отговорността за поддържането на сигурността на 
информацията, падаща върху отделните потребители, се пренася от отделните лица 
към доставчика;

М. като има предвид, че постигането на целите на европейската Програма в областта на 
цифровите технологии, по-специално широколентовият обхват и достъп, 
трансграничните обществени услуги и целите на изследванията и иновациите, е 
необходима стъпка ако ЕС трябва да се възползва пълноценно от това, което 
изчисленията „в облак” предлагат;

1. приветства съобщението на Комисията относно оползотворяване на потенциала на 
изчисленията „в облак” в Европа;

2. подчертава, че политиките, позволяващи инфраструктура с висок капацитет и 
сигурни комуникации, са ключов елемент за всички услуги, разчитащи на 
комуникациите, в това число услугите „в облак”, и изразява съжаление във връзка с 
предложените от Съвета съкращения в бюджета за финансиране на широколентовия 
интернет;

3. подчертава, че услугите „в облак” трябва да предложат сигурност и надеждност, 
които да са съизмерими с увеличаването на рисковете, произтичащи от 
концентрацията на информация в ръцете на ограничен брой доставчици;

4. подчертава, че законодателството на Съюза следва да бъде неутрално и при 
отсъствие на императивни съображения от обществен интерес, да не бъде 
адаптирано, така че да улеснява или да възпрепятства каквито и да е законни бизнес 
модели или услуги;

”Облакът” като инструмент за растеж и заетост

5. подчертава, че предвид икономическия потенциал на изчисленията „в облак” за 
увеличаването на глобалната конкурентоспособност на Европа, той може да се 
превърне в мощен инструмент за растеж и заетост;

6. изтъква, че Съюзът е изправен пред редица едновременни прояви на натиск върху 
растежа на БВП във времена, в които обхватът на стимулирането на растежа с 
публични средства е ограничен от високата задлъжнялост и равнищата на дефицит, 
и призовава европейските институции и държавите членки да мобилизират всички 
възможни лостове за растеж;  отбелязва, че изчисленията „в облак” могат да се 
превърнат във вектор на преобразуването във всички сектори на икономиката, като 
по-специално се окажат приложими в области като здравеопазването, енергетиката,
обществените услуги и образованието;

7. подчертава, че безработицата, в това число безработицата сред младите хора и 
дългосрочната безработица, е достигнала неприемливо високи равнища в Европа и 
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че е вероятно да се задържи на тези високи равнища в близкото бъдеще, както и че 
са необходими решителни е неотложни действия на всички политически нива; 
отбелязва, че електронните умения и цифровото обучение във връзка с развитието 
на изчисленията „в облак” могат впоследствие да бъдат от изключително значение 
за справяне с проблема с нарастващата безработица, по-специално сред младите 
хора;

8. изтъква, че МСП са в ядрото на икономиката на ЕС и че е необходимо 
предприемане на повече действия, за да се насърчи глобалната 
конкурентоспособност на МСП в ЕС и да се създаде възможно най-добрата среда за 
внедряването на новите обещаващи технологични постижения като изчисленията „в 
облак”, които могат да окажат вилно въздействие върху конкурентоспособността на 
предприятията от ЕС;

Пазарът на ЕС и „облакът”

9. подчертава, че вътрешният пазар следва да продължи да бъде отворен за всички 
доставчици, които спазват законодателството на Съюза, тъй като глобалният 
свободен поток на услуги и информация увеличава конкурентоспособността на 
Съюза и възможностите пред предприятията на Съюза, както и ползите за 
гражданите на Съюза;

10. изразява съжаление във връзка с масирания, повсеместен и безразборен 
правителствен достъп до информацията, свързана с потребителите от Съюза, която 
се съхранява в облаци от трети държави;

11. настоява, че за да се противодейства на опасността да тази информация да има пряк 
или косвен достъп от страна на чужди правителства, когато такъв достъп не е 
разрешен съгласно законодателството на Съюза, Комисията следва:

i) да гарантира, че потребителите са информирани за рисковете, в това число чрез 
подкрепа на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за 
активиране на информационната платформа от обществен интерес в Директивата за 
универсалната услуга, и

ii) да спонсорира изследователската дейност в технологиите, в това число чрез 
шифроване, което да позволи на потребителите лесно да подсигурят своята 
информация;

12. одобрява амбицията на Комисията за разработване на последователен подход по 
отношение на услугите „в облак”;

13. призовава Комисията, в сътрудничество с предприятията от Съюза и другите 
заинтересовани страни, за определи кои са областите, в които конкретен подход от 
страна на Съюза може да се окаже особено привлекателен погледнато глобално;

14. подчертава колко е важно да се гарантира наличието на конкурентоспособен и 
прозрачен пазар на Съюза, за да се предоставят на потребителите в Съюза 
устойчиви, достъпни и надеждни услуги;
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15. подчертава, че доставчиците на услуги „в облак”, действащи в рамките на Съюза 
трябва да се съревновават при равни условия, при еднакви правила, приложими за 
всички;

Обществените поръчки и „изчисленията в облак”

16. подчертава, че възприемането на услугите „в облак” от страна на обществения 
сектор разполага с потенциала да намали разходите за публичните администрации и
да предостави по-ефективни услуги на гражданите, при изключителни ползи за 
всички страни на икономиката, дължащи се на ефекта на цифровия лост;

17. насърчава публичните администрации да обмислят възможността за безопасни, 
надеждни и сигурни услуги „в облак” при обществените поръчки, свързани с 
информационните технологии, като същевременно изтъкнат особените им 
отговорности по отношение на защитата на информацията, свързана с гражданите, 
достъпността и непрекъснатостта на обслужването;

18. призовава, по-специално, Комисията да обмисли използването на услугите „в 
облак” по целесъобразност, с цел да даде пример на другите;

19. призовава Комисията и държавите членки да ускорят дейността на Европейското 
партньорство в областта на изчислителните облаци;

Стандартите и изчисленията „в облак”

20. призовава Комисията да поеме водещата функция при разработването и 
обнародването на стандартите и спецификациите в подкрепа на безопасен, 
надеждни и сигурни услуги в „облак”;

21. настоява, че стандартите следва да позволят лесно и пълна преносимост и висока 
степен на оперативна съвместимост между услугите „в облак”;

22. приветства работата по организирането на стандарти, поверена на Европейския 
институт за стандарти в далекосъобщенията, и подчертава колко е важно да 
продължи да се следва отворен и прозрачен процес;

Потребителите и „облакът“

23. призовава Комисията да гарантира, че потребителските устройства не следва да 
използват по подразбиране услуги „в облак“;

24. припомня на Комисията за неизползваната възможност съгласно Директива 
№ 1999/5 (Директива относно радионавигационното оборудване и 
далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното 
съответствие) да се изисква оборудването да съдържа предпазни мерки за защита на 
потребителска информация;

25. призовава Комисията да гарантира, че потребителят, когато е подтикнат да приеме 
или по друг начин му е предложена услуга „в облак“, първо получава необходимата 
информация за вземането на информирано решение;
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26. подчертава, че така предоставената информация следва да установява, наред с 
другото, кой е крайният доставчик на услугата и как се финансира услугата; 
подчертава освен това, че ако услугата се финансира чрез използването на 
потребителска информация за насочване на рекламни съобщения или за да се даде 
възможност на други да насочват рекламни съобщения, потребителят следва да бъде 
уведомен за това;

27. подчертава, че информацията следва да бъде в стандартизиран, лесноразбираем и 
сравним формат;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Дружествата по цял свят все повече разбират какво подобрение на производителността 
могат да постигнат чрез лесен достъп до най-добрите бизнес приложения и/или чрез 
драстично разширяване на инфраструктурните си ресурси на достъпна цена.  Във 
връзка с това оценките на Европейската комисия показват, че до 2014 г. приходите от 
услуги „в облак“ могат да достигнат 148,8 милиарда и че 60 % от цялата работна 
натовареност на сървърите ще бъде виртуализирана.

Икономическите и търговските перспективи на „облака“ са наистина обещаващи и 
следователно има бизнес причина за неговото разработване, което от практическа 
гледна точка означава, че с или без намесата на Европа изчисленията „в облак“ ще 
продължат да се развиват по един или друг начин.

В миналото институциите на Съюза предприеха някои добре дошли, но малки стъпки, 
като например публикуването на съобщението на Европейската комисия през 2010 г. 
„За оперативна съвместимост на европейските обществени услуги“ и доклада на 
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), посветен на 
основните въпроси, свързани със сигурността при „облака“.

Съответно е добре дошло представянето на стратегията на Комисията за изчисления „в 
облак“. Не трябва да забравяме обаче, че когато се разработва стратегическа рамка за 
действие и по-специално бъдещата стратегия за изчисления „в облак“, следва да се 
стремим да и да бъдем максимално хоризонтални, без да приемаме за даденост каквито 
и да са обстоятелства, които може да не изглежда, че оказват пряко влияние върху 
нейното развитие.

Съответно инфраструктурните политики са от ключово значение: добре развитите 
фиксирани и мобилни комуникационни мрежи са предпоставка, за да се използва 
пълният потенциал на „облака“ и следователно докладчикът изразява съжаление, че 
съобщението относно Механизмите за свързване на Европа и по-конкретно 
предлаганият Регламент относно насоки за трансевропейските телекомуникационни 
мрежи, които са навременни стъпки, имащи капацитета да дадат тласък на силно 
необходимите инвестиции в широколентовите мрежи в Европа, няма да са в състояние 
да функционират адекватно, ако не им се предоставят подходящи финансови ресурси.

От друга страна поради силната търговска страна на системите „в облак“, бъдещата 
стратегия трябва да обхваща широк набор от аспекти, които варират от технологични 
въпроси, свързани с разработването на системи „в облак“, управлението и еластичното 
степенуване, без да се забравя гъвкавостта, от която се нуждае развитието на 
информационни и комуникационни технологии, за да не се пречи на иновациите, 
когато се разглеждат въпроси, свързани със стандартизацията, до въпроси от 
нетехническо естество като правни аспекти, свързани със защитата на личните данни и 
сигурността, които създават сериозна пречка пред широкото навлизане на 
инфраструктурите от тип „облак“.

Във връзка с последните аспекти: предлаганата регулаторна рамка за защита на 
данните, която понастоящем се разглежда в Парламента, е навременна поради 
неотложната нужда от адаптиране на режима от 1995 г. към цифровото общество, както 
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беше поискано в доклада на Парламента по собствена инициатива относно програмата 
в областта на цифровите технологии за Европа. От ключово значение е обаче крайните 
резултати да не спъват развитието на нови и съвременни технологии в областта на 
услугите „в облак“ и да насърчават тяхното навлизане.  В тази връзка е важно рамката 
за защита на данните да установи ясно разграничение на ролите и отговорностите на 
администраторите на и на обработващите данни. Също така добре дошла е и наскоро 
предложената директива за мрежова и информационна сигурност.

Това са ключови аспекти: не трябва да забравяме, че „облакът“, поради възлагането на 
дейности на външни изпълнители, добавя допълнителна характеристика на несигурност 
към разбирането ни за сигурност и защита на личните данни. В това отношение 
Световният икономически форум отбеляза, че 90 % от доставчиците и ползвателите на 
услуги „в облак“ считат, че рисковете за неприкосновеността на личния живот са 
„много сериозна“ пречка за широкото възприемане на изчисленията „в облак“.

В допълнение, Европа следва да стимулира научноизследователското и технологичното 
развитие в областта на изчисленията „в облак“. Отличният опит на Европа във връзка с 
ключови научноизследователски и развойни аспекти, като ГРИД и схеми, ориентирани 
към сектора на услугите, може да даде на ЕС конкурентно предимство. Съответно 
„Хоризонт 2020“ следва да има основна роля.

По отношение на конкретните насоки на действие в съобщението на Комисията може 
да се подчертае следното:

1. Разчистване на джунглата от стандарти

Това е фундаментален аспект. В края на деня потребителите трябва да бъдат в 
състояние да сменят своя доставчик на услуги за изчисления „в облак“ по бърз и
сигурен начин. С други думи: от същностно значение са пълната преносимост, високата 
степен на оперативна съвместимост и отворените спецификации. Трябва да бъдат 
положени усилия за премахване на зависимостта на клиентите. Следователно 
организирането на съществуващите стандарти, поверено на Европейския институт за 
стандарти в далекосъобщенията (ETSI), на този етап е добро начало. Трябва обаче да се 
гарантира, че процесът е възможно най-отворен и прозрачен. Също така докладчикът 
счита, че стандартите за изчисления „в облак” по своята същност имат глобален 
характер, и няма регион по света, които да може да подходи към световно приложими 
стандарти по изолиран начин. Европа трябва да се съсредоточи върху 
максимализирането на възможностите за МСП и потребители на глобалния пазар. 
Нужни са ни стандарти, които имат капацитета да се превърнат в световни стандарти.

Освен това ENISA също може да има важна роля и докладчикът изразява съгласие, че 
агенцията следва да допринася за разработването на общоевропейските схеми за 
доброволно сертифициране в областта на изчисленията „в облак“, като спазва срока, 
определен в съобщението за изготвяне на списък с такива схеми до 2014 г.

2. Сигурни и справедливи договорни срокове и условия

Въпреки че общото европейско законодателство в областта на продажбите разглежда 
договорите за „цифрово съдържание“ за потребители и малки дружества, може да е 
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необходим инструмент с оглед справянето с други аспекти, по-конкретно 
местоположение и прехвърляне на данните, като следва изрично да се вземе предвид 
член 29 от становищата на работната група, и общата договорна терминология.

Основният принцип в това ключово действие следва въпреки всичко да бъде, че 
„облакът“ предлага различни услуги и бизнес модели – „няма универсални решения“. 
Следователно при установяването на „сигурни и справедливи договорни условия“ е 
ясно, че договорите между търговци и потребителите имат същностно различен 
характер от договорите между търговци.  Също така предизвикателствата, пред които е 
изправена публичната администрация при възприемането на услугите „в облак“ 
значително се различават от тези, с които се сблъскват обикновените потребители. С 
други думи различните „облаци“ отговарят на различни нужди и предизвикателства. 
Договорното право следва обаче да е в състояние да обхване всички аспекти.
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3. Насърчаване на обща водеща роля на публичния сектор чрез Европейско 
партньорство за изчисления в облак

Докладчикът счита, че публичният сектор, включително самата Комисия, трябва да има 
водеща роля. Не само поради повишаването на производителността, която може да се 
постигне чрез лесен достъп до най-добрите приложения и технологии на достъпна 
цена, но и тъй като освен това гражданите ще могат да се възползват от по-ефективни и 
иновативни публични услуги. Например, има огромни перспективи пред електронното 
здравеопазване, образование и транспортни услуги.

Партньорството за изчисления „в облак” е навременен инструмент, но въпреки това 
трябва да ускорим темпото. Има спешна необходимост от висока степен на 
координация и избягване на сериозен риск в близко бъдеще пазарът на публичния 
сектор да стане още по-разпокъсан, както в случая с електронните документи за 
самоличност, при които не се осъществи истинска координация, когато държавите 
членки започнаха да разработват различните си национални системи.

Докладчикът счита, че за да се осъществи пълноценно възползване от технологията от 
тип „облак“ и за да се използват в максимална степен ресурсите, публичният сектор 
следва да бъде двигателят поради своя размер и присъствието си в почти всеки сектор в 
Европа. Трябва да настояваме публичните администрации да преминат към 
цифровизация и да се започне проактивна, незабавна координация на техните 
инициативи.

Също така европейските институции трябва без повече забавяне да започнат оценка на 
възможностите и предизвикателствата, които технологията от тип „облак“ може да им 
предложи. Тъй като има много сложни въпроси, на които трябва да се даде отговор 
(бюджетни структурни ограничения, възможна липса на пазарно развитие, изясняване 
на аспектите, свързани с вътрешната сигурност и др.), институциите трябва да 
разработят стратегия за европейските институции.

Изчисленията „в облак“ и цифровия единен пазар

Пълното развитие на изчисленията „в облак“ има стратегическо значение при 
доизграждането на цифровия единен пазар. В този смисъл стратегията по отношение на 
„облака“ засяга много аспекти, свързани с нуждата от по-голямо сближаване, и 
съответно хармонизация, за да се премахнат всички съществуващи пречки при: 
навлизане на широколентовите услуги, предоставяне на честоти, защита на 
потребителите, права върху интелектуална собственост, защита на личните данни, 
регулиране на конкретни продукти и разплащателни сделки.

Следователно развитието на „облака“ в Европа има изключителен потенциал да се 
превърне в мощен ускорител на доизграждането на цифровия единен пазар.


