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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη

2013/2063(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο 
«Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» 
(COM(2012)0529) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη: 2015.eu,1

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 
προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 2012, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων) (COM(2012)0011),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2013), 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0133.



PE506.114v01-00 4/12 PR\928403EL.doc

EL

A. εκτιμώντας ότι οι απομακρυσμένες υπολογιστικές υπηρεσίες διαφόρων μορφών, γνωστές 
πλέον και ως «υπολογιστικό νέφος», δεν είναι καινούριο φαινόμενο·

B. εκτιμώντας ότι το υπολογιστικό νέφος έχει προσελκύσει την προσοχή τα τελευταία χρόνια 
λόγω της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων μεγάλης κλίμακας, 
της ισχυρής ώθησης των προμηθευτών υπολογιστικού νέφους, των αυξημένων 
δυνατοτήτων υπολογιστικής τεχνολογίας, της μείωσης των τιμών και των επικοινωνιών 
υψηλής ταχύτητας, καθώς και των πιθανών πλεονεκτημάτων από οικονομική άποψη και 
άποψη αποδοτικότητας που προσφέρουν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους σε κάθε 
είδους χρήστη·

Γ. εκτιμώντας ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι προμηθευτές από τις υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους συνίστανται π.χ. σε αμοιβές για υπηρεσίες, νομισματοποίηση 
πλεοναζόντων υπολογιστικών πόρων και στις δυνατότητες δημιουργίας υποχρεωτικής 
πελατείας και στις δυνατότητες δευτερευόντων χρήσεων των πληροφοριών των χρηστών, 
όπως για λόγους διαφήμισης·

Δ. εκτιμώντας ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι χρήστες από τις υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους συνίστανται σε πιθανώς χαμηλότερο κόστος, ευκολία, αξιοπιστία και ασφάλεια·

Ε. εκτιμώντας ότι το νέφος ενέχει και κινδύνους για τους χρήστες·

ΣΤ.εκτιμώντας ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους υποχρεώνουν τους χρήστες να 
προσκομίζουν πληροφορίες σε τρίτους παρόχους, γεγονός που εγείρει ζητήματα σχετικά 
με τον συνεχιζόμενο έλεγχο και την πρόσβαση σε πληροφορίες μεμονωμένων χρηστών 
καθώς και σχετικά με την προστασία των πληροφοριών έναντι του ίδιου του παρόχου, 
άλλων χρηστών της ίδιας υπηρεσίας και τρίτων μερών·

Ζ. εκτιμώντας ότι η αυξημένη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που παρέχονται από 
περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων σημαίνει ότι αυξανόμενος όγκος πληροφοριών 
συγκεντρώνεται στα χέρια των εν λόγω παρόχων, μεγεθύνοντας έτσι την αποδοτικότητά
τους, αλλά αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους ολέθριων απωλειών πληροφοριών και 
πρόσβασης σε πληροφορίες από τρίτα μέρη·

Η. εκτιμώντας ότι η αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους φαίνεται να διακλαδώνεται 
τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρηματικούς τομείς·

Θ. εκτιμώντας ότι για τους επιχειρηματικούς χρήστες, οι τυποποιημένες υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους, εφόσον ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη, μπορούν 
να αποτελέσουν ένα ελκυστικό μέσο μετατροπής του κόστους κεφαλαίου σε λειτουργική 
δαπάνη και ταχείας παροχής επιπλέον αποθηκευτικού χώρου και ικανότητας 
επεξεργασίας·

Ι. εκτιμώντας το γεγονός ότι ιδίως οι πάροχοι λειτουργικών συστημάτων για διάφορους 
τύπους καταναλωτικών συσκευών καθοδηγούν ολοένα και περισσότερο τους 
καταναλωτές –μέσω της χρήσης προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κ.λπ.– προς τη χρήση 
ιδιοκτησιακών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σημαίνει για τους καταναλωτές ότι οι εν 
λόγω πάροχοι δημιουργούν μια υποχρεωτική πελατεία και συγκεντρώνουν τις 
πληροφορίες των χρηστών τους·
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ΙΑ. εκτιμώντας ότι η χρήση εξωτερικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στον δημόσιο 
τομέα πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά έναντι τυχόν αυξημένων κινδύνων όσον αφορά 
τις πληροφορίες για τους πολίτες και έναντι της διασφαλισμένης απόδοσης των δημόσιων 
υπηρεσιών·

ΙΒ. εκτιμώντας ότι, από άποψη ασφάλειας, η εισαγωγή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 
σημαίνει ότι η αρμοδιότητα διατήρησης της ασφάλειας των πληροφοριών που ανήκουν σε 
κάθε μεμονωμένο χρήστη μεταφέρεται από το άτομο στον πάροχο·

ΙΓ. εκτιμώντας ότι η επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και 
δη των στόχων ευρυζωνικής αφομοίωσης και πρόσβασης, διασυνοριακών δημόσιων 
υπηρεσιών και έρευνας και ανάπτυξης, είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιοποιήσει η 
ΕΕ στο έπακρο τα οφέλη που έχει να προσφέρει το υπολογιστικό νέφος·

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση του δυναμικού του 
υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη·

2. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές που παρέχουν τη δυνατότητα υποδομών ασφαλούς 
επικοινωνίας υψηλής δυναμικότητας αποτελούν καίριο στοιχείο για όλες τις υπηρεσίες 
που βασίζονται στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους, και εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού 
από το Συμβούλιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ευρυζωνικού δικτύου της Ένωσης·

3. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια 
και αξιοπιστία ανάλογη προς τους αυξημένους κινδύνους που απορρέουν από τη 
συγκέντρωση πληροφοριών στα χέρια περιορισμένου αριθμού παρόχων·

4. επισημαίνει ότι το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να είναι ουδέτερο και, απουσία σοβαρών λόγων 
δημόσιου συμφέροντος, να μην προσαρμόζεται ώστε να διευκολύνει ή να παρακωλύει 
οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο ή υπηρεσία·

Το υπολογιστικό νέφος ως μέσο ανάπτυξης και απασχόλησης

5. τονίζει ότι, δεδομένων των οικονομικών δυνατοτήτων του νέφους για την αύξηση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μπορεί να καταστεί ένα ισχυρό μέσο 
ανάπτυξης και απασχόλησης·

6. επισημαίνει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει πολλές πιέσεις ταυτόχρονα για την αύξηση του 
ΑΕγχΠ της τη στιγμή που οι ευκαιρίες τόνωσης της ανάπτυξης από δημόσιους πόρους 
είναι περιορισμένες λόγω των υψηλών επιπέδων χρέους και ελλείμματος και καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν κάθε δυνατό μοχλό 
ανάπτυξης· σημειώνει ότι το υπολογιστικό νέφος μπορεί να επιφέρει εξελίξεις 
μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και δη τομείς όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες και η παιδεία·

7. τονίζει ότι η ανεργία, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας των νέων και των μακροχρόνια 
ανέργων, έχει αγγίξει απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και είναι πιθανόν να 
παραμείνει υψηλή στο εγγύς μέλλον, και ότι απαιτείται συγκεκριμένη και επείγουσα 
δράση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα· επισημαίνει ότι οι δράσεις ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
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και ψηφιακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους 
μπορούν, κατά συνέπεια, να αποδειχθούν εξαιρετικά σημαντικές για την αντιμετώπιση 
της αυξανόμενης ανεργίας, ιδίως στους νέους·

8. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται στην καρδιά της οικονομίας της ΕΕ και ότι 
απαιτούνται περισσότερες δράσεις για την προώθηση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της ΕΕ και τη δημιουργία του βέλτιστου δυνατού 
περιβάλλοντος για την αφομοίωση νέων υποσχόμενων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως το 
υπολογιστικό νέφος, που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΕΕ·

Η αγορά της ΕΕ και το υπολογιστικό νέφος

9. τονίζει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να παραμείνει ανοικτή σε όλους τους παρόχους που 
συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς η ελεύθερη παγκόσμια ροή υπηρεσιών και 
πληροφοριών αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τα 
οφέλη για τους πολίτες της Ένωσης·

10. εκφράζει τη λύπη του για τις ενδείξεις μαζικής, εκτεταμένης και αδιάκριτης κυβερνητικής 
πρόσβασης στις πληροφορίες που σχετίζονται με χρήστες της Ένωσης, οι οποίες είναι 
αποθηκευμένες σε υπολογιστικά νέφη τρίτων χωρών·

11. εμμένει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης 
στις πληροφορίες από ξένες κυβερνήσεις όπου η εν λόγω πρόσβαση δεν επιτρέπεται 
δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή:

(i) πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν επίγνωση του εν λόγω κινδύνου, 
υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA) όσον αφορά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας πληροφοριών 
δημόσιου συμφέροντος που προβλέπεται στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία, και

(ii) πρέπει να υποστηρίξει χρηματικά δραστηριότητες τεχνολογικής έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα 
στους χρήστες να διασφαλίζουν εύκολα τις πληροφορίες τους·

12. εγκρίνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αναπτύξει μια συνεκτική προσέγγιση για τις 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους·

13. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τη βιομηχανία της Ένωσης και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να προσδιορίσει τομείς όπου μια συγκεκριμένη ενωσιακή 
προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαιτέρως ελκυστική παγκοσμίως·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης μιας ανταγωνιστικής και διαφανούς 
ενωσιακής αγοράς για την παροχή ασφαλών, βιώσιμων, οικονομικά προσιτών και 
αξιόπιστων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες της Ένωσης·

15. τονίζει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που δραστηριοποιούνται 
στην Ένωση πρέπει να συναγωνίζονται επί ίσοις όροις και να ισχύουν για όλους οι ίδιοι 
κανόνες·
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Δημόσιες συμβάσεις και υπολογιστικό νέφος

16. τονίζει ότι η αφομοίωση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τον δημόσιο τομέα 
προσφέρει δυνατότητες μείωσης των εξόδων των δημόσιων διοικήσεων και παροχής 
αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους πολίτες, ενώ το αποτέλεσμα ψηφιακής 
μόχλευσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο·

17. ενθαρρύνει τις δημόσιες διοικήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν 
ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στις δημόσιες συμβάσεις στον 
τομέα της πληροφορικής, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαίτερες αρμοδιότητές τους 
όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες, την 
προσβασιμότητα και τη συνέχεια της υπηρεσίας·

18. καλεί, ιδίως, την Επιτροπή να εξετάσει την αξιοποίηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
στους τομείς που ενδείκνυνται, δίνοντας το παράδειγμα σε άλλους φορείς·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν το έργο της ευρωπαϊκής 
σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος·

Πρότυπα και υπολογιστικό νέφος

20. καλεί την Επιτροπή να τεθεί επικεφαλής όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διάδοση 
προτύπων και προδιαγραφών που υποστηρίζουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο υπολογιστικό 
νέφος·

21. επιμένει ότι τα πρότυπα θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης και πλήρους 
φορητότητας και υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους·

22. χαιρετίζει τη χαρτογράφηση προτύπων που ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ακολουθηθεί μια ανοικτή και διαφανής διαδικασία·

Καταναλωτές και υπολογιστικό νέφος

23. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτικές συσκευές δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν ως προεπιλογή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους·

24. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις αναξιοποίητες δυνατότητες που υπάρχουν, δυνάμει της 
οδηγίας 1999/5/ΕΚ (οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερματικό εξοπλισμό), ούτως ώστε να απαιτήσει ο εξοπλισμός να περιλαμβάνει 
διασφαλίσεις προστασίας των πληροφοριών των χρηστών·

25. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής, όταν του ζητείται να αποδεχτεί ή 
του προσφέρεται με άλλον τρόπο μια υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, λαμβάνει πρώτα 
τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να προβεί σε ενημερωμένη απόφαση·

26. τονίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να 
προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι ο τελικός πάροχος της υπηρεσίας και πώς 
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χρηματοδοτείται η υπηρεσία· επισημαίνει, επίσης, ότι εάν η υπηρεσία χρηματοδοτείται 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των χρηστών για τη στόχευση διαφημίσεων ή την 
παροχή δυνατότητας σε τρίτους να προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες, το γεγονός 
αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στον χρήστη· 

27. τονίζει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σε τυποποιημένη, ευνόητη και συγκρίσιμη 
μορφή·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι εταιρείες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τα οφέλη 
παραγωγικότητας που μπορούν να αποκομίσουν με την εύκολη πρόσβαση στις 
επιχειρηματικές εφαρμογές με τις καλύτερες επιδόσεις ή/και ενισχύοντας δραστικά τους 
πόρους υποδομών τους σε προσιτό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δείχνουν ότι μέχρι το 2014 τα έσοδα από το υπολογιστικό νέφος μπορούν να 
αγγίξουν τα 148,8 δισεκατομμύρια και ότι το 60% του φόρτου εργασίας του συνόλου των 
διακομιστών θα έχει εικονικοποιηθεί.

Οι οικονομικές και εμπορικές προοπτικές του υπολογιστικού νέφους είναι πράγματι 
υποσχόμενες, άρα υπάρχει λογική για την ανάπτυξή του από επιχειρηματική άποψη, γεγονός 
που πρακτικά σημαίνει ότι με ή χωρίς την παρέμβαση της Ευρώπης, το υπολογιστικό νέφος 
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Στο παρελθόν, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είχαν προβεί σε κάποια ευπρόσδεκτα μεν 
μικρά δε βήματα, όπως όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 2010 την ανακοίνωση με 
τίτλο «Προς τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών» και η έκθεση του 
ENISA σχετικά με τα βασικά ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με το υπολογιστικό 
νέφος. 

Κατά συνέπεια, είναι ευπρόσδεκτη η παρουσίαση της στρατηγικής της Επιτροπής για το 
υπολογιστικό νέφος. Εντούτοις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την κατάρτιση οποιουδήποτε 
στρατηγικού πλαισίου δράσης, και ιδίως της συγκεκριμένης μελλοντικής στρατηγικής για το 
υπολογιστικό νέφος, πρέπει να προσπαθούμε να υιοθετούμε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια 
προσέγγιση, χωρίς να λαμβάνουμε ως δεδομένες οποιεσδήποτε συνθήκες οι οποίες μπορεί να 
φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξή της. 

Ομοίως, οι πολιτικές σχετικά με τις υποδομές είναι καίριας σημασίας: τα ισχυρά δίκτυα 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό του νέφους· ως εκ τούτου, η εισηγήτρια εκφράζει τη 
λύπη της για το ότι η ανακοίνωση για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και πιο 
συγκεκριμένα ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με προσανατολισμούς για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, που αποτελούν θετικά βήματα τα οποία προσφέρουν 
δυνατότητες προώθησης των απαιτούμενων επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα στην Ευρώπη, 
δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί επαρκώς, εάν δεν παρασχεθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί 
πόροι.

Αφετέρου, λόγω του ισχυρού εμπορικού χαρακτήρα των συστημάτων υπολογιστικού νέφους, 
η μελλοντική στρατηγική πρέπει να πραγματεύεται πολλές πτυχές, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τεχνολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικού νέφους, 
διαχείριση και ελαστική επεκτασιμότητα, χωρίς να ξεχνάμε την ευελιξία που χρειάζεται κάθε 
εξέλιξη στον τομέα ΤΠΕ προκειμένου να μην παρακωλύεται η καινοτομία κατά την 
αντιμετώπιση ζητημάτων τυποποίησης, έως μη τεχνικά ζητήματα όπως οι νομικές πτυχές που 
σχετίζονται με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων τα οποία αποτελούν μεγάλο 
εμπόδιο για την ευρεία αφομοίωση υποδομών υπολογιστικού νέφους. 

Όσον αφορά τις τελευταίες πτυχές: το προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων που συζητείται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο είναι ευπρόσδεκτο λόγω της 
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επείγουσας ανάγκης προσαρμογής του καθεστώτος του 1995 στην ψηφιακή κοινωνία – όπως 
ζητήθηκε στην έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για ένα ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη. Είναι ωστόσο καίριας σημασίας το τελικό αποτέλεσμα να μην εμποδίζει την 
ανάπτυξη νέων και τελευταίας τεχνολογίας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και να προάγει 
την υιοθέτησή του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό το πλαίσιο προστασίας δεδομένων να 
οριοθετεί με σαφήνεια τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του ελεγκτή και του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. Επίσης, χαιρετίζεται και η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 
που προτάθηκε πρόσφατα.

Αυτές είναι καίριες πτυχές· δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το υπολογιστικό νέφος, λόγω του 
χαρακτήρα του ως εξωτερική παροχή υπηρεσιών, προσθέτει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό 
γνώρισμα ανασφάλειας στην αντίληψή μας για την ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σημείωσε εν προκειμένω ότι το 90 τοις 
εκατό των προμηθευτών και χρηστών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θεωρεί ότι οι 
κίνδυνοι για το απόρρητο αποτελούν «πολύ σοβαρό» κώλυμα για την ευρεία υιοθέτηση του 
υπολογιστικού νέφους.

Επιπλέον, η Ευρώπη πρέπει να τονώσει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στον 
τομέα του υπολογιστικού νέφους. Το άριστο ιστορικό υπόβαθρο της Ευρώπης όσον αφορά 
καίριας σημασίας έρευνα και ανάπτυξη, όπως τα δίκτυα GRID και οι αρχιτεκτονικές που 
είναι προσανατολισμένες στις υπηρεσίες, μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα Ορίζων 2020 πρέπει να διαδραματίσει μείζονα ρόλο.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες γραμμές δράσης που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, μπορούμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

1. Αντιμετώπιση του κυκεώνα των προτύπων: 

Πρόκειται για θεμελιώδη πτυχή. Σε τελική ανάλυση, οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να 
αλλάζουν πάροχο υπολογιστικού νέφους γρήγορα και με ασφάλεια. Δηλαδή: η πλήρης 
φορητότητα, ο υψηλός βαθμός διαλειτουργικότητας και οι ανοικτές προδιαγραφές είναι 
ουσιώδους σημασίας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εξάλειψη της δέσμευσης 
των πελατών. Ως εκ τούτου, η χαρτογράφηση των υφιστάμενων προτύπων που έχει ανατεθεί 
στο ETSI συνιστά, στο στάδιο αυτό, καλή αφετηρία. Πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι η 
διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτή και διαφανής. Επίσης, η εισηγήτρια πιστεύει ότι 
τα πρότυπα υπολογιστικού νέφους είναι εξ ορισμού παγκόσμια και καμία περιφέρεια ανά τον 
κόσμο δεν μπορεί να διαδώσει πρότυπα παγκόσμιας ισχύος εάν βρίσκεται σε απομόνωση. Η 
Ευρώπη πρέπει να εστιάσει στη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για τις ΜΜΕ και τους 
καταναλωτές της στην παγκόσμια αγορά. Χρειαζόμαστε πρότυπα που έχουν τη δυνατότητα 
να καταστούν παγκόσμια.

Συν τοις άλλοις, ο ENISA μπορεί να διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο και η εισηγήτρια 
συμφωνεί ότι θα πρέπει να συνδράμει την ανάπτυξη συστημάτων οικειοθελούς πιστοποίησης 
για το υπολογιστικό νέφος σε ολόκληρη την ΕΕ, τηρώντας την προθεσμία που ορίζεται στην 
ανακοίνωση για την κατάρτιση καταλόγου των εν λόγω συστημάτων μέχρι το 2014.

2. Ασφαλείς και δίκαιοι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις. 

Παρά το γεγονός ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ασχολείται με συμβάσεις 
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«ψηφιακού περιεχομένου» για καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, μπορεί να χρειάζεται 
μια πράξη η οποία θα πραγματεύεται άλλες πτυχές, και δη τη θέση και διαβίβαση των 
δεδομένων –ιδιαιτέρως υπόψη πρέπει να ληφθούν οι γνωμοδοτήσεις της ομάδας εργασίας του 
άρθρου 29– και μια κοινή συμβατική ορολογία. 

Η υποκείμενη αρχή σε αυτήν την καίριας σημασίας δράση θα πρέπει, ωστόσο, να είναι ότι το 
νέφος προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα που δεν είναι 
«καρμπόν». Κατά συνέπεια, κατά την κατάρτιση «ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων», 
είναι σαφές ότι οι συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών έχουν ουσιώδεις 
διαφορές με τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Ομοίως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι δημόσιες διοικήσεις κατά την υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους διαφέρουν 
σημαντικά από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι απλοί καταναλωτές. Με άλλα λόγια, 
διαφορετικά υπολογιστικά νέφη ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις. 
Το συμβατικό δίκαιο θα πρέπει όμως να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές.

3. Προαγωγή κοινού πρωταγωνιστικού ρόλου του δημοσίου τομέα μέσω ευρωπαϊκής 
σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο δημόσιος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Επιτροπής, 
πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι μόνο λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας 
που μπορεί να επιτευχθεί με την εύκολη πρόσβαση στις εφαρμογές και τεχνολογίες 
βέλτιστων επιδόσεων σε προσιτό κόστος, αλλά και διότι οι πολίτες θα ήταν σε θέση να 
επωφεληθούν από αποδοτικότερες και πιο καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες. Παραδείγματος 
χάρη, οι προοπτικές όσον αφορά την ηλεκτρονική υγεία, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες 
μεταφορών είναι τεράστιες. 

Η σύμπραξη για το υπολογιστικό νέφος είναι ένα ευπρόσδεκτο εργαλείο· πρέπει όμως να 
επιταχύνουμε. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για υψηλό βαθμό συντονισμού και αποφυγή του 
σοβαρού κινδύνου μεγαλύτερου κατακερματισμού της αγοράς του δημόσιου τομέα στο εγγύς 
μέλλον, όπως με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, όπου δεν υπήρχε κανένας συντονισμός όταν 
τα κράτη μέλη άρχισαν να αναπτύσσουν τα διάφορα εθνικά συστήματα.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι προκειμένου να εκμεταλλευτούμε πλήρως τα οφέλη της 
υπολογιστικής τεχνολογίας και να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων, ο δημόσιος 
τομέας θα πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη λόγω του μεγέθους του και της παρουσίας του 
σε όλους σχεδόν τους κλάδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός 
ότι οι δημόσιες διοικήσεις υφίστανται «ψηφιακή μετάβαση» και αρχίζουν, προληπτικά, να 
συντονίζουν αμέσως τις πρωτοβουλίες τους.

Ομοίως, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει επίσης να αρχίσουν χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση να αξιολογούν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που έχει να τους προσφέρει 
η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους. Λόγω των πολλών και πολύπλοκων ερωτημάτων 
που πρέπει να απαντηθούν (δημοσιονομικοί διαρθρωτικοί περιορισμοί, πιθανή έλλειψη 
ανάπτυξης της αγοράς, αποσαφήνιση πτυχών εσωτερικής ασφαλείας κ.λπ.), τα θεσμικά 
όργανα πρέπει να καταρτίσουν μια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Υπολογιστικό νέφος και ενιαία ψηφιακή αγορά

Η πλήρης ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους έχει στρατηγική σημασία για την 
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ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Υπό την έννοια αυτή, η στρατηγική για το 
υπολογιστικό νέφος άπτεται πολλών πτυχών που επηρεάζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη 
σύγκλιση και, εν τέλει, εναρμόνιση με στόχο την εξάλειψη όλων των υφιστάμενων φραγμών, 
όπως για παράδειγμα: εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων, κατανομή ραδιοφάσματος, 
προστασία καταναλωτών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία δεδομένων, 
ειδικοί κανονισμοί προϊόντων και συναλλαγές πληρωμής.

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη έχει εξαιρετικά πολλές 
δυνατότητες να καταστεί ένας ισχυρός επιταχυντής της ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς.


