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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában

(2013/2063(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában” című, 
2012. szeptember 27-i bizottsági közleményre (COM(2012)0529) és az azt kísérő 
munkadokumentumra,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az „Európai digitális menetrend ” című, 2010. május 19-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0245),

– tekintettel az „Új európai digitális menetrend: 2015.eu” című állásfoglalására,1
– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy többéves rádióspektrum-politikai 

program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU határozatára,

– tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános 
adatvédelmi rendelet) irányuló, 2012. január 25-i bizottsági javaslatra (COM(2012)0011),

– tekintettel az európai hálózatfinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló, 2011. október 19-i bizottsági javaslatra (COM(2011)0665),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7–0000/2013), 

A. mivel a távoli számítógépes szolgáltatások különböző formái – jelenleg közismert néven 
„számítási felhő”– nem újak;

B. mivel a számítási felhő mindazonáltal érdeklődést keltett az elmúlt években az új és 
innovatív, nagyléptékű üzleti modelleknek, a felhőkereskedők erőteljes lobbijának, a 
megnövekedett számítási erőforrásoknak, az alacsonyabb áraknak és a nagysebességű 
távközlésnek, valamint a felhőalapú szolgáltatások által valamennyi típusú felhasználó 
számára kínált lehetséges gazdasági és a hatékonyság terén megjelenő előnyöknek 
köszönhetően;

C. mivel a felhőalapú szolgáltatások kereskedőknek kínált előnyei magukban foglalják 
például a szolgáltatási díjakat, az informatikai erőforrástöbblet értékesítését, valamint egy 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0133
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biztos ügyfélkörnek és a felhasználói adatok másodlagos – például a reklámozás területén 
történő – felhasználásának lehetőségét;

D. mivel a felhőalapú szolgáltatások felhasználóknak kínált előnyei magukban foglalják a 
potenciálisan alacsony árakat, a kényelmet, a megbízhatóságot és a biztonságot;

E. mivel a felhő kockázattal is jár a felhasználó számára;

F. mivel a felhőalapú szolgáltatások arra kötelezik a felhasználót, hogy adatokat adjon át 
harmadik felek számára, ami az egyéni felhasználók adatai fölötti folyamatos rendelkezési 
joggal és ezen adatokhoz való hozzáféréssel, valamint azoknak a szolgáltatóval, az azonos 
szolgáltatás más felhasználóival és más felekkel szembeni védelmével kapcsolatos 
kérdéseket vet fel;

G. mivel a kisszámú nagy szolgáltató által biztosított felhőalapú szolgáltatások 
eredményeként egyre nagyobb mennyiségű adat összpontosul e szolgáltatók kezében, ami 
fokozza hatékonyságukat, egyúttal azonban növeli a katasztrofális mértékű 
adatvesztéseknek és a harmadik felek adatokhoz való hozzáférésének kockázatát;

H. mivel a felhőalapú szolgáltatások piaca nyilvánvalóan kettéválik a fogyasztói és az üzleti 
területre;

I. mivel az üzleti felhasználók esetében a szabványos felhőalapú szolgáltatások –
amennyiben megfelelnek a felhasználó sajátos igényeinek – vonzó eszközei lehetnek a 
beruházási költségek működési kiadássá alakításának, valamint további tároló- és 
feldolgozókapacitás gyors elérhetőségét tehetik lehetővé;

J. mivel a fogyasztók esetében az a tény, hogy a számos különböző típusú felhasználói 
eszközhöz tartozó operációs rendszerek szolgáltatói egyre inkább különösen arra 
törekszenek, hogy – az alapbeállítások stb. alkalmazása révén – rávegyék a felhasználókat 
az egyéni felhőalapú szolgáltatások használatára, azt jelenti, hogy ezek a szolgáltatók 
biztos ügyfélkört alakítanak ki és összesítik felhasználóik adatait;

K. mivel a külső felhőalapú szolgáltatások közszférában történő alkalmazását a polgárok 
adataival kapcsolatos nagyobb kockázatnak és a közszolgálati feladatok biztosított 
teljesítményének a fényében körültekintően mérlegelni kell;

L. mivel biztonsági szempontból a felhőalapú szolgáltatások bevezetése azzal jár, hogy az 
egyéni felhasználókhoz tartozó adatok biztonságának megőrzéséért az egyén helyett egyre 
inkább a szolgáltató felel;

M. mivel az Európai digitális menetrend céljainak, különösen a szélessávú hálózatok 
elterjesztésének és az azokhoz való hozzáférésnek, valamint a határokon átnyúló 
közszolgáltatásoknak, illetve a kutatási és fejlesztési céloknak a megvalósítása szükséges 
lépés ahhoz, hogy az Unió teljes körűen kihasználhassa a számítási felhő kínálta 
előnyöket;

1. üdvözli „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában” című 
bizottsági közleményt;
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2. hangsúlyozza, hogy a nagy kapacitású és biztonságos távközlési infrastruktúrákat lehetővé 
tevő politikák valamennyi távközlési alapú szolgáltatás, többek között a felhőalapú 
szolgáltatások létfontosságú elemei, és sajnálatát fejezi ki a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésének uniós támogatásához tartozó költségvetés csökkentésére vonatkozó tanácsi 
javaslat miatt;

3. hangsúlyozza, hogy a felhőalapú szolgáltatásoknak az abból fakadó megnövekedett 
kockázattal arányos biztonságot és megbízhatóságot kell szavatolniuk, hogy az adatok 
korlátozott számú szolgáltató kezében összpontosulnak;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós jognak semlegesnek kell lennie, és kényszerítő közérdek 
hiányában sem valamely jogi üzleti modell vagy szolgáltatás előmozdítása, sem 
akadályozása céljából nem módosítható;

A felhő mint a növekedés és a foglalkoztatás eszköze

5. hangsúlyozza, hogy tekintettel a felhőben az Európa világszintű versenyképességének 
javítása tekintetében rejlő gazdasági potenciálra, a felhő a növekedés és a foglalkoztatás 
hatékony eszközévé válhat;

6. rámutat arra, hogy a GDP-növekedés tekintetében az Unió több, egyidejűleg jelentkező 
nyomással szembesül akkor, amikor az adósság és a hiány magas szintje miatt korlátozott 
a növekedés közforrásokból történő ösztönzésére alkalmas mozgástér, valamint felhívja az 
uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy valamennyi lehetséges növekedési ösztönzőt 
bocsássanak rendelkezésre; megjegyzi, hogy a számítási felhő valamennyi gazdasági 
ágazat átalakítását eredményező fejlesztéssé válhat, és egyes területeken, például az 
egészségügyben, az energiaágazatban, valamint a közszolgáltatások és az oktatás területén 
különös jelentőséggel bírhat;

7. hangsúlyozza, hogy a munkanélküliség – többek között a fiatalkori és tartós 
munkanélküliség – mértéke elfogadhatatlanul magasra emelkedett Európában és a 
közeljövőben feltehetően nem várható a csökkenése, valamint hogy valamennyi politikai 
szinten határozott és sürgős fellépés szükséges; megjegyzi, hogy a számítási felhő 
fejlesztésén belül a digitális készségekre és a digitális oktatásra vonatkozó intézkedések –
különösen a fiatalok körében – kivételes jelentőségre tehetnek szert a növekvő 
munkanélküliség problémájának kezelésében;

8. kiemeli, hogy a kkv-k jelentik az Unió gazdaságának motorját, valamint hogy több 
intézkedés szükséges az uniós kkv-k világszintű versenyképességének előmozdításához és 
olyan ígéretes új technológiai fejlesztések – például a számítási felhő – elterjesztése 
számára a lehető legmegfelelőbb környezet kialakításához, amelyek nagy hatást 
gyakorolhatnak az uniós üzleti vállalkozások versenyképességére;

Az uniós piac és a felhő

9. hangsúlyozza, hogy a belső piacnak továbbra is nyitva kell állnia az uniós jogot betartó 
valamennyi szolgáltató előtt, mivel a szolgáltatások és az információ szabad globális 
áramlása növeli az uniós ipar versenyképességét és lehetőségeinek számát, valamint 
előnyös az uniós polgárok számára;
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10. sajnálatát fejezi ki az uniós felhasználókkal kapcsolatos, harmadik országbeli felhőkben 
tárolt adatokhoz való tömeges, átható és korlátlan kormányzati hozzáférés miatt;

11. ragaszkodik ahhoz, hogy amennyiben az uniós jog nem engedélyezi a külföldi kormányok 
adatokhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférését, az ilyen hozzáférés kockázatának 
ellensúlyozása érdekében a Bizottság a következőket teszi:

i. biztosítja, hogy a felhasználók tisztában legyenek ezzel a kockázattal, ideértve az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek (ENISA) az egyetemes szolgáltatási 
irányelvben foglalt közérdekű tájékoztatási platform aktiválásához nyújtott támogatását, 
és

ii. támogatja a felhasználók számára az adataik egyszerű biztonságossá tételét lehetővé tevő 
technológiákra – többek között a titkosításra – irányuló kutatást;

12. egyetért a számítási felhővel kapcsolatos egységes megközelítés kifejlesztésére irányuló 
bizottsági törekvéssel;

13. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós ágazati és más érdekelt felekkel együttműködve 
határozza meg azokat a területeket, amelyek vonzerejét a célzott uniós megközelítés 
világviszonylatban különösen megnövelné;

14. hangsúlyozza, hogy a versenyképes és átlátható uniós piac biztosítása fontos ahhoz, hogy 
valamennyi uniós felhasználó számára biztonságos, fenntartható, megfizethető és 
megbízható szolgáltatásokat nyújtsanak;

15. hangsúlyozza, hogy az Unióban működő valamennyi felhőszolgáltatónak egyenlő 
feltételekkel kell versenyeznie, és valamennyiükre azonos szabályoknak kell 
vonatkozniuk;

Közbeszerzés és a felhő

16. hangsúlyozza, hogy a felhőalapú szolgáltatások közszférában történő elterjesztése 
potenciálisan csökkentheti a közigazgatási kiadásokat és hatékonyabb szolgáltatásokat 
biztosíthat a polgárok számára, miközben a valamennyi gazdasági ágazatban érvényesülő 
digitális áttételi hatás kivételes előnyökkel járna;

17. szorgalmazza, hogy a közigazgatási szervek vegyék figyelembe a biztonságos és 
megbízható felhőalapú szolgáltatásokat az informatikai beszerzések során, egyúttal pedig 
hangsúlyozza a közigazgatási szerveknek a polgárokkal kapcsolatos adatok védelme, a 
hozzáférhetőség és a szolgáltatás folyamatossága tekintetében vett felelősségét;

18. különösen felhívja a Bizottságot, hogy adott esetben mérlegelje a felhőalapú 
szolgáltatások igénybevételét, példát mutatva ezzel másoknak;

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az Európai Számítási Felhő 
Partnerség munkáját;

Szabványok és a felhő
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20. felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet a biztonságos és megbízható felhőt 
támogató szabványok és specifikációk kidolgozásában és közzétételében;

21. kitart amellett, hogy a szabványoknak lehetővé kell tenniük a felhőalapú szolgáltatások 
közötti könnyű és teljes körű hordozhatóságot és a nagyfokú interoperabilitást;

22. üdvözli a szabványok feltérképezését, amellyel az Európai Távközlési Szabványügyi 
Intézetet (ETSI) bízták meg, és kiemeli a továbbra is nyílt és átlátható folyamat 
fontosságát;

Felhasználók és a felhő

23. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a felhasználói eszközök ne 
alkalmazhassák alapértelmezetten a felhőalapú szolgáltatásokat;

24. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy az 1999/5/EK irányelv (RTTE-irányelv) keretében 
nem élt azzal a lehetőséggel, hogy követelményként előírja, hogy a berendezések a 
felhasználói adatokat védő biztosítékokat tartalmazzanak;

25. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy amikor a felhasználót egy felhőalapú 
szolgáltatás elfogadására ösztönzik, vagy más módon ajánlják fel neki azt, először a 
megalapozott döntéshez szükséges tájékoztatást biztosítsanak a felhasználó számára;

26. hangsúlyozza, hogy az így nyújtott tájékoztatás keretében meg kell nevezni többek között 
a végső szolgáltatót és meg kell határozni a szolgáltatás finanszírozásának módját; 
hangsúlyozza továbbá, hogy amennyiben a szolgáltatást azáltal finanszírozzák, hogy a 
szolgáltatók a felhasználói adatok segítségével célzottabbá teszik hirdetéseiket, vagy 
mások számára lehetővé teszik ezt, arról a felhasználót tájékoztatni kell; 

27. hangsúlyozza, hogy a tájékoztatásnyújtásnak szabványosnak, közérthetőnek és 
összehasonlíthatónak kell lennie;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A vállalatok világszerte egyre inkább felismerik, hogy milyen termelékenységnövekedést 
érhetnek el a legjobban teljesítő üzleti alkalmazásokhoz való könnyű hozzáférés és/vagy 
infrastrukturális erőforrásaik megfizethető áron történő, drámai mértékű növelése révén. E 
tekintetben az Európai Bizottság becsült adatai szerint 2014-re a felhőalapú szolgáltatásokból 
származó bevétel elérheti a 148,8 milliárd EUR-t, és az összes szerverterhelés 60 %-a 
virtuálissá válik.

A felhő gazdasági és kereskedelmi kilátásai valóban ígéretesek, és ennek következtében üzleti 
szempontból is indokolt annak fejlesztése, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Európa 
közreműködésével vagy anélkül a számítási felhő fejlődése valamilyen módon folytatódni 
fog. 

Az uniós intézmények korábban üdvözlendő, de kis lépéseket tettek – például az Európai 
Bizottság közzétette „Az európai közszolgáltatások interoperabilitása felé” című, 2010. évi 
közleményét, és megjelent a felhővel kapcsolatos fő biztonsági kérdésekről szóló ENISA-
jelentés. 

Ennélfogva üdvözöljük a számítási felhőre irányuló bizottsági stratégia előterjesztését. Nem 
szabad elfeledkeznünk azonban arról, hogy egy stratégiai intézkedési keret kialakítása, és 
különösen e számítási felhőre irányuló jövőbeli stratégia esetében törekednünk kell a lehető 
leginkább horizontális megközelítés alkalmazására anélkül, hogy adottnak tekintenénk 
bármely olyan körülményt, amely közvetlenül látszólag nem befolyásolja a stratégia 
fejlesztését. 

Ennek megfelelően az infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikák létfontosságúak: az erős 
távközlési kábel- és mobilhálózatok előfeltételei a felhőben rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásának, és következésképpen az előadó sajnálja, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló közlemény, és pontosabban a transzeurópai távközlő 
hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletjavaslat – amelyek az európai 
szélessávú hálózatokba történő, rendkívül szükséges beruházás fellendítését lehetővé tevő, 
üdvözlendő lépések – nem fogják meghozni a kívánt eredményt, ha nem biztosítják hozzájuk 
a megfelelő pénzügyi erőforrásokat.

Másfelől a felhőrendszerek erősen kereskedelmi jellegének köszönhetően a jövőbeli 
stratégiában számos szempontot figyelembe kell venni a felhőrendszerek fejlesztésével, az 
irányítással és a rugalmas skálázhatósággal kapcsolatos technológiai kérdésektől – ezzel 
egyidejűleg nem szem elől tévesztve a rugalmasságot, amely bármely IKT-fejlesztés esetén 
szükséges az innováció szabványosítási kérdések megoldása miatti akadályozásának 
elkerüléséhez – a nem műszaki jellegű kérdésekig, például az adatvédelemmel és 
adatbiztonsággal kapcsolatos jogi szempontokig, amelyek a felhőalapú infrastruktúrák széles 
körű elterjedésének fő akadályát jelentik. 

Ez utóbbi szempontok tekintetében üdvözöljük a jelenleg a Parlamenti által megvitatott, 
adatvédelmi szabályozási keretre irányuló javaslatot amiatt, hogy – a Parlamentnek az európai 
digitális menetrendről szóló saját kezdeményezésű jelentésében szereplő követelésnek 
megfelelően – sürgősen szükség van az 1995. évi rendszer digitális társadalomhoz történő 
hozzáigazítására. Létfontosságú azonban, hogy a végeredmény ne akadályozza az új és 
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korszerű felhőalapú szolgáltatások fejlesztését, és elősegítse azok elterjesztését. E tekintetben 
fontos, hogy az adatvédelmi keret világosan meghatározza az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
szerepét és feladatköreit. Ezenfelül üdvözöljük a hálózat- és információbiztonságról szóló 
közelmúltbeli irányelvjavaslatot is.

Ezek létfontosságú szempontok; nem feledkezhetünk meg arról, hogy kiszervezett jellegéből 
fakadóan a felhő további bizonytalansági tényezőt jelent a biztonsággal és az adatvédelemmel 
kapcsolatos vélekedésünkben. E tekintetben a Világgazdasági Fórumon megjegyezték, hogy a 
felhőalapú szolgáltatások biztosítóinak és felhasználóinak 90 százaléka úgy véli, a magánélet 
tiszteletben tartásával kapcsolatos kockázatok „nagyon komolyan” akadályozzák a számítási 
felhő széles körű alkalmazását.

Ezenfelül Európában ösztönözni kell a számítási felhő területén végzett kutatást és 
technológiai fejlesztést. A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú területein, például a 
számítóhálózatok és a szolgáltatásorientált architektúrák terén meglévő, kiváló európai háttér 
versenyelőnyt biztosíthat az Unió számára. Ennélfogva a Horizont 2020 keretprogramnak 
kiemelt szerepet kell betöltenie.

A bizottsági közlemény konkrét cselekvési irányvonalai tekintetében az alábbiak emelhetők 
ki:

1. A szabványok útvesztőjének rendezése: 

Ez egy alapvető szempont. Mindent figyelembe véve, a felhasználóknak képesnek kell 
lenniük gyorsan és biztonságos módon felhőszolgáltatót váltaniuk. Más szóval: a teljes körű 
hordozhatóság, a nagyfokú interoperabilitás és a nyílt specifikációk elengedhetetlenek. 
Erőfeszítést kell tenni a felhasználók szolgáltatóhoz kötöttségének kiküszöbölésére. 
Ennélfogva a meglévő szabványok ETSI-re bízott feltérképezése ezen a ponton kiváló kezdet. 
Szavatolni kell azonban azt, hogy a folyamat a lehető legnyíltabb és legátláthatóbb legyen. Az 
előadó továbbá úgy véli, hogy a felhőre vonatkozó szabványok lényegüknél fogva globális 
jellegűek, és a világ egyetlen térsége sem alkalmazhat elszigetelten világszinten alkalmazandó 
szabványokat. Európának arra kell összpontosítania, hogy a világpiacon a lehető legnagyobb 
mértékben növelje a lehetőségek számát kkv-i és fogyasztói számára. Olyan szabványokra 
van szükségünk, amelyek világszintű szabványokká válhatnak.

Ezenfelül az ENISA szintén fontos szerepet játszhat, és az előadó egyetért azzal, hogy az 
Ügynökségnek segítenie kell a számítási felhő vonatkozásában az egész Unióra kiterjedő 
önkéntes tanúsítási rendszerek fejlesztését, betartva az ilyen rendszerek jegyzékének 
elkészítésére vonatkozó, a közleményben meghatározott, 2014-es határidőt.

2. Biztonságos és tisztességes szerződési feltételek. 

Annak ellenére, hogy a közös európai adásvételi jog kitér a fogyasztóknak és a 
kisvállalatoknak szóló,„digitális tartalomra” vonatkozó szerződésekre, más szempontok –
különösen az adatok helye és továbbítása – tekintetében szükség lehet egy eszközre (teljes 
körűen figyelembe kell venni a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport véleményét) és 
közös szerződési terminológiára. 

E kulcsfontosságú intézkedés alapvető elve mindazonáltal az kell, hogy legyen, hogy a felhő 
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olyan különböző szolgáltatásokat és üzleti modelleket kínál, amelyek nem alkalmazhatók 
univerzálisan. Ennélfogva a „biztonságos és méltányos szerződési feltételek” meghatározása 
esetén egyértelmű, hogy az üzleti vállalkozások és a felhasználók között létrejött szerződések 
jelentősen eltérnek az üzleti vállalkozások között létrejött szerződésektől. Hasonlóképpen, a 
közigazgatási szervek által a felhőalapú szolgáltatások bevezetésekor tapasztalt kihívások 
nagymértékben különböznek a hagyományos felhasználó által tapasztaltaktól. Más szóval, a 
különböző felhők különböző igényeket elégítenek ki és különböző kihívásoknak felelnek 
meg. A kötelmi jognak azonban valamennyi szempontot magában kell tudni foglalnia.

3. Közös közszféravezetés elősegítése egy Európai Számítási Felhő Partnerség (European 
Cloud Partnership) révén.

Az előadó úgy véli, hogy a közszférának – ideértve magát a Bizottságot – vezető szerepet kell 
vállalnia. Nem pusztán a legjobban teljesítő üzleti alkalmazásokhoz és technológiákhoz való 
könnyű, megfizethető áron történő hozzáféréssel megvalósítható termelékenységnövekedés 
miatt, hanem azért, mert ezenfelül a polgárok is hatékonyabb és innovatívabb 
közszolgáltatásokat élvezhetnének. Például az elektronikus egészségügyi szolgáltatások, az 
oktatási és a közlekedési szolgáltatások tekintetében hatalmasak a lehetőségek. 

A felhő partnerség üdvözlendő eszköz, azonban fel kell gyorsítani azt. Sürgősen nagyfokú 
koordinációra és annak megelőzésére van szükség, hogy a közeljövőben a közszféra piaca 
még széttagoltabbá váljon, mint az elektronikus azonosítás esetében, ahol nem történt valódi 
koordináció, amikor a tagállamok elkezdték kifejleszteni saját nemzeti rendszereiket.

Az előadó úgy véli, hogy a felhőalapú technológia kínálta előnyök teljes körű kihasználása és 
az erőforrások lehető legnagyobb mértékű felhasználása érdekében – méretének és Európa 
egész területén közel valamennyi ágazatban való jelenlétének köszönhetően – a közszférának 
kell betöltenie a hajtóerő szerepét. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a közigazgatási szervek 
végrehajtsák a „digitális átállást”, és proaktív módon haladéktalanul elkezdjék összehangolni 
kezdeményezéseiket.

Hasonlóképpen az Uniós intézményeknek is további késedelem nélkül meg kell kezdeniük a 
felhőalapú technológia által kínált lehetőségek és kihívások értékelését. Számos válaszra váró, 
összetett kérdésnek köszönhetően (strukturális költségvetési megszorítások, a piaci fejlődés 
lehetséges hiánya, a belső biztonsági szempontok tisztázása stb.) az intézményeknek az uniós 
intézményekre vonatkozó stratégiát kell kidolgozniuk.

Számítási felhő és a digitális egységes piac

A számítási felhő teljes körű fejlesztése stratégiai jelentőségű a digitális egységes piac 
megvalósításában. E tekintetben a felhőstratégia számos olyan szempontot érint, amelyek 
befolyásolják a nagyobb fokú konvergencia, és így harmonizáció iránti igényt, hogy 
megszüntessék a például a széles sávú hálózatok telepítése, a spektrumkiosztás, a 
fogyasztóvédelem, a szellemi tulajdonhoz fűződő jog, az adatvédelem, az egyedi 
termékszabályozások és a fizetési ügyletek terén meglévő valamennyi akadályt.
Ennélfogva az európai felhő kifejlesztése kivételes lehetőség arra, hogy hatékonyan 
ösztönözzük a digitális egységes piac megvalósulását.


