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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie

(2013/2063(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 września 2012 r. zatytułowany 
„Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie” (COM(2012)0529) oraz 
towarzyszący mu dokument roboczy,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 maja 2010 r. pt. „Europejska agenda 
cyfrowa” (COM(2010)0245),

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015.eu1,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie 
widma radiowego,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012)0011),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 19 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” 
(COM(2011)0665),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2013), 

A. mając na uwadze, że zdalne usługi przetwarzania danych w różnych formach, obecnie 
powszechnie znane jako „chmura obliczeniowa”, nie są nowością;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0133.
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B. mając na uwadze, że pomimo tego chmura obliczeniowa przyciąga w ostatnich latach
uwagę w związku z rozwojem nowych i innowacyjnych modeli biznesowych na dużą 
skalę, dużym naciskiem ze strony dostawców usług w chmurze obliczeniowej, rozwojem 
możliwości przetwarzania danych, niższymi cenami i szybkimi łączami, jak również z 
potencjalnymi korzyściami gospodarczymi oraz korzyściami w zakresie efektywności 
oferowanymi przez usługi przetwarzania w chmurze wszystkim typom użytkowników;

C. mając na uwadze, że korzyści dla dostawców usług w chmurze wiążą się na przykład z 
opłatami za świadczenia, monetyzacją nadmiaru zasobów przetwarzania danych oraz 
możliwością przejmowania baz klientów oraz wtórnego wykorzystania informacji 
dotyczących użytkowników, na przykład na cele reklamowe;

D. mając na uwadze, że korzyści dla użytkowników usług w chmurze obejmują potencjalnie 
niższe koszty, wygodę, niezawodność i bezpieczeństwo;

E. mając na uwadze, że chmura obliczeniowa wiąże się również z ryzykiem dla 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że usługi w chmurze obliczeniowej obligują użytkowników do 
przekazywania informacji dostawcom zewnętrznym, co budzi obawy co do ciągłości 
kontroli nad informacjami dotyczącymi użytkowników indywidualnych oraz co do 
dostępu do nich i ochrony ich przed samym dostawcą, przed innymi użytkownikami tych 
samych usług oraz przed innymi stronami;

G. mając na uwadze, że powszechniejsze użytkowanie usług w chmurze obliczeniowej 
dostarczanych przez ograniczoną liczbę dużych dostawców oznacza, że rosnąca ilość 
informacji jest gromadzona w rękach tych dostawców, zwiększając tym samym ich 
efektywność, ale jednocześnie zwiększając ryzyko katastrofalnej utraty informacji oraz 
dostępu do informacji stron trzecich;

H. mając na uwadze, że rynek usług w chmurze obliczeniowej jest podzielony na linię 
konsumencką i linię biznesową;

I. mając na uwadze, że dla użytkowników biznesowych znormalizowane usługi w chmurze 
obliczeniowej mogą być, pod warunkiem spełnienia specyficznych potrzeb użytkownika, 
atrakcyjnym sposobem na przekształcenie kosztu inwestycji w koszt operacyjny oraz na 
umożliwienie szybkiego dostępu do dodatkowych możliwości przechowywania i mocy 
przetwarzania;

J. mając na uwadze, że dla konsumentów fakt, iż w szczególności dostawcy systemów 
operacyjnych dla różnych typów sprzętu dla konsumentów w coraz większym stopniu 
nakierowują konsumentów, poprzez użycie ustawień domyślnych itd., na używanie 
prawnie zastrzeżonych usług w chmurze, oznacza, iż ci dostawcy tworzą jednocześnie 
bazę klientów na własne potrzeby i gromadzą informacje o użytkownikach usług;

K. mając na uwadze, iż korzystanie z zewnętrznych usług w chmurze obliczeniowej w 
sektorze publicznym należy uważnie rozważyć pod względem jakiegokolwiek 
zwiększenia ryzyka w odniesieniu do informacji na temat obywateli oraz pod względem 
zagwarantowania działania funkcji usług publicznych;
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L. mając na uwadze, że z perspektywy bezpieczeństwa wprowadzenie usług w chmurze 
obliczeniowej oznacza, że odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa informacji 
należących do poszczególnych użytkowników indywidualnych zostaje przeniesiona z 
użytkownika na dostawcę usług;

M. mając na uwadze, że osiągnięcie celów europejskiej agendy cyfrowej, w szczególności w 
zakresie korzystania z łączy szerokopasmowych oraz dostępu do nich, transgranicznych 
usług publicznych oraz celów związanych z badaniami i innowacją, jest krokiem 
niezbędnym, aby UE mogła w pełni wykorzystać oferowane przez chmurę obliczeniową 
korzyści;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wykorzystania potencjału 
chmury obliczeniowej w Europie;

2. podkreśla, iż polityka wspierająca łącza o dużej przepustowości oraz bezpieczną 
infrastrukturę łączności jest kluczowym elementem dla wszystkich usług opierających się 
na łączności, łącznie z usługami w chmurze obliczeniowej, oraz ubolewa, że Rada 
zaproponowała cięcia budżetowe w zakresie finansowania łączy szerokopasmowych w 
Unii;

3. podkreśla, że usługi w chmurze obliczeniowej muszą zapewniać bezpieczeństwo i 
niezawodność proporcjonalne do zwiększonego ryzyka płynącego z koncentracji 
informacji w rękach ograniczonej liczby dostawców;

4. podkreśla, że przepisy unijne powinny pozostać neutralne oraz, za wyjątkiem istotnych 
przyczyn związanych z interesem publicznym, nie powinny być one przystosowywane w 
celu ułatwiania bądź utrudnienia funkcjonowania jakichkolwiek modeli biznesowych czy 
usług;

Chmura obliczeniowa jako narzędzie wspomagające rozwój i zatrudnienie

5. podkreśla, że, z uwagi na potencjał gospodarczy chmury obliczeniowej w zakresie 
zwiększania konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej, może ona stać się 
istotnym narzędziem wspomagającym rozwój i zatrudnienie;

6. podkreśla, że Unia mierzy się jednocześnie z licznymi naciskami w zakresie wzrostu PKB 
w czasie, w którym zakres stymulowania rozwoju w oparciu o finansowanie publiczne jest 
ograniczony z uwagi na wysokie poziomy długu i deficytu, oraz wzywa instytucje 
europejskie i państwa członkowskie do uruchomienia wszelkich możliwych dźwigni 
rozwoju; zwraca uwagę, że przetwarzanie w chmurze może stać się podłożem do rozwoju 
opartego na transformacjach we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich obszarów jak ochrona zdrowia, energetyka, usługi publiczne oraz 
edukacja;

7. podkreśla, że bezrobocie, łącznie z bezrobociem osób młodych oraz bezrobociem 
długotrwałym, osiągnęło w Europie niedopuszczalnie wysoki poziom i prawdopodobnie 
pozostanie na wysokim poziomie w najbliższej przyszłości, oraz iż konieczne są 
stanowcze i pilne działania na szczeblu politycznym; zwraca uwagę, że działania w 
zakresie umiejętności cyfrowych oraz edukacji cyfrowej w ramach rozwoju chmury 
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obliczeniowej mogą, w późniejszym etapie, nadzwyczajnie zyskać na znaczeniu w 
zmaganiach z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych;

8. podkreśla, że MŚP są kluczowym elementem gospodarki UE i że należy podjąć więcej 
działań mających na celu wspieranie konkurencyjności europejskich MŚP na arenie 
międzynarodowej oraz stworzenie otoczenia możliwie najbardziej sprzyjającego dla 
przyjęcia nowych, obiecujących osiągnięć technologicznych, takich jak chmura 
obliczeniowa, które mogą mieć ogromny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw z 
UE;

Rynek UE a chmura obliczeniowa

9. podkreśla, że rynek wewnętrzny powinien pozostać otwarty na wszystkich dostawców 
spełniających przepisy UE, z uwagi na fakt, że globalny wolny przepływ usług i 
informacji zwiększa konkurencyjność Unii oraz możliwości dla jej przemysłu, jak 
również korzyści dla obywateli Unii;

10. ubolewa nad zaleceniami masywnego, wszechobecnego i nieograniczonego dostępu dla 
władz do przechowywanych w chmurach obliczeniowych państw trzecich informacji na 
temat użytkowników z Unii; 

11. nalega, aby, w celu ograniczenia ryzyka bezpośredniego lub pośredniego dostępu do 
informacji ze strony obcych rządów, w przypadku, w którym taki dostęp nie jest 
dozwolony w ramach prawa unijnego, Komisja:

(i) zagwarantowała, że użytkownicy są świadomi takiego ryzyka, również poprzez wsparcie 
działań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) mających na 
celu powołanie do działania platformy informacyjnej na rzecz interesu publicznego w 
ramach dyrektywy o usłudze powszechnej, oraz

(ii) zapewniła finansowanie badań w zakresie technologii, łącznie z szyfrowaniem, 
umożliwiających użytkownikom łatwe zabezpieczenie ich informacji;

12. popiera plany Komisji w zakresie opracowania spójnego podejścia do usług w chmurze 
obliczeniowej;

13. wzywa Komisję, aby we współpracy z sektorem przemysłowym Unii oraz innymi 
zainteresowanymi stronami wskazała obszary, w których szczególne podejście Unii 
mogłoby okazać się szczególnie atrakcyjne na szczeblu globalnym;

14. podkreśla znaczenie konkurencyjnego i przejrzystego rynku Unii mającego na celu 
zapewnienie wszystkim użytkownikom na terenie Unii bezpiecznych, zrównoważonych, 
przystępnych i niezawodnych usług;

15. podkreśla, iż wszyscy dostawcy usług w chmurze działający na terenie Unii muszą 
konkurować na równych warunkach oraz na jednakowych zasadach mających 
zastosowanie do wszystkich z nich;

Zamówienia publiczne a chmura obliczeniowa
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16. podkreśla, że wdrożenie usług w chmurze obliczeniowej przez sektor publiczny ma 
potencjał do obniżenia kosztów administracji publicznej oraz zagwarantowania 
obywatelom bardziej efektywnych usług, podczas gdy efekt dźwigni cyfrowej mógłby 
okazać się nadzwyczaj korzystny dla wszystkich sektorów gospodarki;

17. zachęca administracje publiczne do wzięcia pod uwagę bezpiecznych, niezawodnych i 
pewnych usług w chmurze w zakresie zamówień w sektorze technologii informacyjnej, 
podkreślając jednocześnie ich szczególną odpowiedzialność w odniesieniu do ochrony 
informacji dotyczących obywateli, dostępności oraz ciągłości usług;

18. wzywa w szczególności Komisję do rozważenia możliwości korzystania z usług w 
chmurze tam, gdzie jest to zasadne, tak aby dać innym przykład;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia prac nad Europejskim 
partnerstwem na rzecz chmur obliczeniowych;

Standardy a chmura obliczeniowa

20. wzywa Komisję do przejęcia roli przywódczej w opracowywaniu i rozpowszechnianiu 
standardów i specyfikacji wspierających bezpieczne, niezawodne i pewne chmury 
obliczeniowe;

21. nalega, aby standardy umożliwiły łatwe i kompletne przenoszenie danych oraz wysoki 
stopień interoperacyjności między usługami w chmurze;

22. z zadowoleniem przyjmuje wyznaczanie standardów powierzone Europejskiemu 
Instytutowi Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i podkreśla znaczenie kontynuowania 
przestrzegania otwartych i przejrzystych procedur;

Konsumenci a chmura obliczeniowa

23. wzywa Komisję do zagwarantowania, że urządzenia konsumentów nie muszą domyślnie 
używać usług przetwarzania w chmurze;

24. przypomina Komisji o niewykorzystanej w ramach dyrektywy 1999/5 (Dyrektywa w 
sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania ich zgodności) możliwości wymagania, aby sprzęt obejmował 
zabezpieczenia chroniące informacje użytkowników;

25. wzywa Komisję do zagwarantowania, że konsument w przypadku nakłaniania do 
skorzystania z usług w chmurze obliczeniowej lub jakiegokolwiek innego proponowania 
takich usług, w pierwszej kolejności uzyska wszelkie informacje niezbędne do podjęcia 
przemyślanej decyzji;

26. podkreśla, że informacje zgodnie z powyższym dostarczone powinny wskazywać, między 
innymi, kto jest dostawcą końcowym usług w chmurze obliczeniowej oraz w jaki sposób 
usługi są finansowane; podkreśla ponadto, że w przypadku finansowania usług w oparciu 
o wykorzystanie informacji użytkownika w celach reklamowych lub udostępnienia 
informacji w takich celach innym podmiotom, użytkownik powinien zostać o tym 



PE506.114v01-00 8/12 PR\928403PL.doc

PL

poinformowany;

27. podkreśla, że informacje powinny być ujęte w znormalizowanym, łatwym do zrozumienia 
i do porównania formacie;

28. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwa na całym świecie w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z zysku 
produkcyjnego, jaki mogą uzyskać poprzez łatwy dostęp do najlepiej działających aplikacji 
biznesowych lub znaczące zwiększenie zasobów infrastruktury po przystępnych kosztach. 
Pod tym względem szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że do 2014 r. zyski z 
przetwarzania w chmurze mogą osiągnąć kwotę 148,8 miliarda oraz że 60% wszystkich 
danych i aplikacji ulegnie wirtualizacji.

Perspektywy ekonomiczne i handlowe związane z chmurą obliczeniową są faktycznie 
obiecujące i w związku z powyższym istnieje biznesowe uzasadnienie dla ich rozwoju, co w 
praktyce oznacza, że zarówno przy interwencji Europy, jak i bez niej, usługi w chmurze 
obliczeniowej będą się rozwijać w taki czy inny sposób. 

W przeszłości instytucje unijne poczyniły pożądane, aczkolwiek niewielkie kroki, takie jak 
publikacja komunikatu Unii Europejskiej „W kierunku interoperacyjności europejskich usług 
administracji publicznej” oraz raportu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) w sprawie głównych obaw w zakresie bezpieczeństwa związanych z 
chmurą obliczeniową.

W związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje się przedstawienie strategii Komisji w 
sprawie chmury obliczeniowej. Nie możemy jednak zapominać, że przy opracowywaniu 
jakichkolwiek strategicznych ram działań oraz, w szczególności, tej przyszłej strategii w 
zakresie chmury obliczeniowej, musimy dołożyć starań, aby zachować możliwie najbardziej 
przekrojową perspektywę, nie przyjmując za oczywiste żadnych okoliczności, co do których 
wydawać się może, że nie będą bezpośrednio wpływać na jej rozwój.

Zgodnie z powyższym polityka w zakresie infrastruktury ma kluczowe znaczenie: solidne 
sieci łączy stacjonarnych i ruchomych są warunkiem wstępnym mającym na celu 
wykorzystanie w pełni potencjału chmury obliczeniowej i w związku z powyższym 
sprawozdawczyni ubolewa, że komunikat w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w 
szczególności zaproponowane rozporządzenie w sprawie wytycznych dla transeuropejskich 
sieci telekomunikacyjnych, będące mile widzianymi krokami na drodze do zwiększenia 
bardzo potrzebnych inwestycji w sieci szerokopasmowe w Europie, nie będą miały 
możliwości odpowiedniego funkcjonowania, jeśli nie zostaną na nie przeznaczone 
odpowiednie zasoby finansowe.

Z drugiej strony w związku z naturą systemów chmury obliczeniowej, w znacznym stopniu 
handlową, przyszła strategia musi uwzględnić szereg aspektów, których zakres rozciąga się 
od kwestii technologicznych związanych z opracowywaniem systemów chmury 
obliczeniowej, zarządzaniem i elastyczną skalowalnością, nie zapominając o elastyczności, 
jakiej wymagają wszelkie postępy w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w 
celu uniknięcia hamowania innowacji podczas rozwiązywania kwestii związanych z 
normalizacją, po kwestie inne niż technologiczne, takie jak aspekty prawne związane z 
ochroną danych i bezpieczeństwem, które ograniczają możliwość szerszego przyjęcia 
infrastruktur chmury obliczeniowej.

W odniesieniu do ostatnich kwestii: zaproponowane ramy prawne w zakresie ochrony 
danych, będące obecnie przedmiotem obrad Parlamentu, są mile widziane z powodu pilnej 
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potrzeby przyjęcia wobec społeczeństwa cyfrowego systemu z 1995 r. – zgodnie z 
wezwaniem Parlamentu zawartym w sprawozdaniu sporządzonym z jego własnej inicjatywy 
w sprawie agendy cyfrowej dla Europy. Kluczowym jest jednak, aby wyniki końcowe nie 
ograniczały rozwoju nowych usług w chmurze obliczeniowej oraz bieżącego stanu rzeczy w 
tym zakresie, jak również wspierały ich rozpowszechnianie. W związku z powyższym istotne 
jest, aby założenia koncepcyjne w zakresie ochrony danych ustanowiły jasny podział funkcji i 
odpowiedzialności kontrolerów danych oraz przetwarzających dane. Ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje się również niedawny wniosek w sprawie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa 
sieci i informacji.

Powyższe są kluczowymi kwestiami; nie możemy zapominać, że chmura obliczeniowa, z 
uwagi na charakter outsourcingowy, dodaje kolejną cechę niepewności do naszego 
postrzegania bezpieczeństwa i ochrony danych. W odniesieniu do powyższego Światowe 
Forum Ekonomiczne zwróciło uwagę, iż 90% dostawców oraz użytkowników usług w 
chmurze obliczeniowej uważa, iż zagrożenie prywatności jest „bardzo poważnym” 
ograniczeniem na drodze do szerokiego przyjęcia chmury obliczeniowej.

Ponadto Europa powinna stymulować badania i rozwój technologiczny w zakresie chmury 
obliczeniowej. Doskonałe podłoże europejskie w zakresie kluczowych aspektów badawczych 
i rozwojowych, takich jak sieci oraz struktura zorientowana na usługi (SOA), daje UE 
przewagę w zakresie konkurencyjności. W związku z powyższym program „Horyzont 2020” 
powinien odgrywać bardziej znaczącą rolę.

W odniesieniu do konkretnych linii działań zawartych w komunikacie Komisji, można 
podkreślić następujące kwestie:

1. Uporządkowanie dużej ilości różnych norm:

Jest to podstawowa kwestia. W efekcie końcowym użytkownicy muszą mieć możliwość 
szybkiej i bezpiecznej zmiany dostawcy usług w chmurze. Innymi słowy: niezbędna jest pełna 
możliwość przenoszenia danych, wysoki stopień interoperacyjności oraz otwarte 
specyfikacje. Należy dołożyć wysiłków, aby uniknąć uzależnienia konsumentów od jednego 
dostawcy. W związku z powyższym wyznaczanie standardów powierzone Europejskiemu 
Instytutowi Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) stanowi, na tym etapie, dobry początek. 
Należy jednak zagwarantować, iż proces ten jest możliwie najbardziej otwarty i przejrzysty. 
Ponadto sprawozdawczyni uważa, iż standardy w zakresie chmury obliczeniowej są z 
definicji standardami o charakterze globalnym, a żaden region świata nie może pracować w 
izolacji nad  standardami mającymi globalne zastosowanie. Europa musi skupić się na 
maksymalizacji możliwości europejskich MŚP i konsumentów na rynku globalnym. 
Potrzebujemy standardów, które będą mogły stać się standardami ogólnoświatowymi.

Co więcej, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) może odegrać 
znaczącą rolę i sprawozdawczyni zgadza się, że powinna ona wspierać utworzenie 
europejskich programów dobrowolnej certyfikacji w zakresie chmury obliczeniowej, z 
uwzględnieniem terminu ostatecznego na sporządzenie listy takich programów do końca 2014 
r., jaki został wskazany w komunikacie.

2. Bezpieczne i uczciwe warunki umowne
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Pomimo tego że wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży uwzględniają umowy 
konsumenckie oraz umowy dla małych przedsiębiorstw w zakresie treści cyfrowych, może 
okazać się konieczne utworzenie instrumentu uwzględniającego inne aspekty, w 
szczególności lokalizację danych oraz ich przenoszenie. Należy w szczególności uwzględnić 
art. 19 opinii grupy roboczej oraz wspólną terminologię kontraktową. 

Niemniej jednak podstawową zasadą tych działań kluczowych powinna być zasada, że 
chmura obliczeniowa oferuje różne usługi i modele biznesowe, a uniwersalna metoda 
narzucająca jeden model działania nie jest odpowiednia. W związku z powyższym 
oczywistym jest, że przy ustalaniu jasnych i sprawiedliwych warunków umownych należy 
pamiętać o tym, że umowy między przedsiębiorcami a konsumentami oraz umowy między 
przedsiębiorcami zasadniczo różnią się swoim charakterem. Podobnie trudności, z jakimi 
mierzą się administracje publiczne przy wdrażaniu usług w chmurze różnią się od trudności 
napotykanych przez zwykłych konsumentów. Innymi słowy różne chmury obliczeniowe 
odpowiadają różnym potrzebom i wyzwaniom. Prawo umów powinno jednak być w stanie 
rozwiązać powyższe kwestie,

3. Promowanie wspólnej wiodącej roli sektora publicznego poprzez Europejskie 
partnerstwo na rzecz chmur obliczeniowych

Sprawozdawczyni uważa, iż sektor publiczny, łącznie z samą Komisją, powinien przyjąć rolę 
przywódczą. Nie tylko z powodu zysku produkcyjnego, jaki można osiągnąć poprzez łatwy 
dostęp do najsprawniej działających aplikacji i technologii po przystępnych kosztach, ale 
również dlatego, że dodatkowo obywatele będą mieli możliwość korzystania z bardziej 
efektywnych i innowacyjnych usług publicznych. Na przykład możliwości w zakresie e-
zdrowia, edukacji oraz usług transportowych są ogromne. 

Partnerstwo na rzecz chmur obliczeniowych jest narzędziem przyjmowanym z zadowoleniem, 
jednak musimy przyspieszyć działania. Zachodzi pilna potrzeba zoptymalizowania 
koordynacji oraz podjęcia działań mających na celu uniknięcie poważnego ryzyka, że w 
najbliższej przyszłości rynek sektora publicznego stanie się jeszcze bardziej rozdrobniony, jak 
w przypadku eID, w przypadku którego zabrakło prawdziwej koordynacji, kiedy państwa 
członkowskie rozpoczęły opracowywanie różnych systemów krajowych.

Sprawozdawczyni uważa, że aby w pełni wykorzystać zalety technologii chmury 
obliczeniowej oraz zmaksymalizować wykorzystanie zasobów, sektor publiczny powinien 
stać się napędem działań z uwagi na jego rozmiar oraz obecność w niemal każdym sektorze 
na terenie Europy. Musimy nalegać, aby administracje publiczne przełączyły się na tryb 
cyfrowy i natychmiast rozpoczęły proaktywne koordynowanie swoich inicjatyw.

Podobnie instytucje europejskie muszą bez dalszej zwłoki rozpocząć ocenę możliwości i 
wyzwań, jakie stawia przed nimi technologia chmury obliczeniowej. Z uwagi na wielość i 
złożoność pytań, na jakie należy odpowiedzieć (ograniczenia budżetu strukturalnego, 
możliwy brak rozwoju rynku, uściślenie kwestii związanych z bezpieczeństwem 
wewnętrznym itd.), Instytucje muszą opracować strategię dla instytucji europejskich.

Chmura obliczeniowa a jednolity rynek cyfrowy

Pełny rozwój chmury obliczeniowej ma znaczenie strategiczne dla realizacji jednolitego 
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rynku cyfrowego. Pod tym względem strategia w zakresie chmury obliczeniowej wiąże się z 
wieloma aspektami, które tworzą konieczność zwiększenia konwergencji oraz, docelowo, 
harmonizacji, w celu usunięcia wszystkich istniejących barier, jak na przykład: rozbudowa 
sieci szerokopasmowych, przydział widma, ochrona konsumenta, prawo własności 
intelektualnej, ochrona danych, przepisy szczególne w zakresie produktów oraz transakcje 
płatności.

W związku z powyższym rozwój chmury obliczeniowej w Europie ma ogromny potencjał, 
aby potężnie przyspieszyć realizację jednolitego rynku cyfrowego.


