
PR\928403RO.doc PE506.114v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2013/2063(INI)

19.6.2013

PROIECT DE RAPORT
referitor la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa
(2013/2063(INI))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Pilar del Castillo Vera



PE506.114v01-00 2/10 PR\928403RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................8



PR\928403RO.doc 3/10 PE506.114v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa

(2013/2063(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 septembrie 2012 intitulată „Valorificarea 
cloud computingului în Europa” (COM(2012)0529) și documentul de lucru aferent,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: o 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 mai 2010, intitulată „O Agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245),

– având în vedere Rezoluția sa referitoare la o nouă Agendă digitală pentru Europa: 
2015.eu,1

– având în vedere Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 ianuarie 2012 privind protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament 
general privind protecția datelor) (COM(2012)0011),

– având în vedere propunerea Comisiei din 19 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei 
(COM(2011)0665),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: o 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri juridice, al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, al 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A7-0000/2013), 

A. întrucât diferitele tipuri de servicii care oferă conexiuni cu resurse informatice aflate la 
distanță, cunoscute în prezent sub numele de „cloud computing”, nu sunt noi;

B. întrucât, cu toate acestea, cloud computingul a atras atenția în ultimii ani datorită 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0133.
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dezvoltării unor modele de afaceri noi și inovatoare de mare anvergură, a intensificării 
eforturilor distribuitorilor de astfel de servicii, a creșterii capacităților informatice, a 
reducerii prețurilor și a accelerării comunicațiilor, precum și datorită potențialelor 
beneficii economice și de eficiență pe care serviciile de cloud le oferă tuturor tipurilor de 
utilizatori;

C. întrucât, pentru distribuitori, beneficiile serviciilor de cloud constă, de exemplu, în taxe de 
servicii, monetarizarea resurselor informatice excedentare și posibilitatea creării unei baze 
de consumatori captivi și a unor utilizări secundare ale informațiilor privind utilizatorii, de 
exemplu în scopuri publicitare;

D. întrucât, pentru utilizatori, beneficiile serviciilor de cloud se referă la posibilitatea unor 
costuri mai mici, comoditate, fiabilitate și securitate;

E. întrucât serviciile de cloud comportă și riscuri pentru utilizatori;

F. întrucât serviciile de cloud îi obligă pe utilizatori să transmită informații unor furnizori 
terți, ceea ce ridică probleme legate de continuarea controlului asupra și a accesului la 
informații privind utilizatorii individuali și de protecția acestora chiar față de furnizor, față 
de alți utilizatori ai aceluiași serviciu și față de alte părți;

G. întrucât utilizarea tot mai frecventă a serviciilor de cloud furnizate de un număr limitat de 
mari furnizori înseamnă că în mâinile respectivilor furnizori se concentrează tot mai multe 
informații, ceea ce conduce la creșterea eficienței acestora, dar și la accentuarea riscului 
de pierderi catastrofale de informații și de accesare a acestora de către terți;

H. întrucât piața serviciilor de cloud este divizată în linia pentru consumatori și linia pentru 
întreprinderi;

I. întrucât, pentru întreprinderi, serviciile standardizate de cloud pot constitui o modalitate 
atractivă de transformare a costurilor de capital în cheltuieli de exploatare și de 
disponibilizare rapidă a unor capacități suplimentare de stocare și prelucrare, în cazul în 
care îndeplinesc nevoile specifice ale utilizatorului;

J. întrucât, pentru consumatori, faptul că furnizorii de sisteme de operare pentru diferite 
tipuri de dispozitive, în special, direcționează tot mai mult clienții – prin utilizarea 
setărilor implicite etc. – către utilizarea de servicii proprietare de cloud înseamnă că acești 
furnizori creează o bază de consumatori captivi și agregă informațiile privind utilizatorii;

K. întrucât utilizarea serviciilor externe de cloud în sectorul public trebuie să fie analizată cu 
atenție, din perspectiva eventualei creșteri a riscurilor în ceea ce privește informațiile 
privind cetățenii și a asigurării îndeplinirii funcțiilor de servicii publice;

L. întrucât, din perspectiva securității, introducerea serviciilor de cloud înseamnă că 
responsabilitatea asigurării securității informațiilor referitoare la fiecare utilizator 
individual nu mai revine persoanei fizice, ci furnizorului;

M. întrucât atingerea scopurilor Agendei digitale pentru Europa, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea serviciilor în bandă largă și accesul la acestea, serviciile publice 
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transfrontaliere și obiectivele de cercetare și inovare, constituie o etapă necesară în 
vederea valorificării complete a beneficiilor cloud computingului la nivelul UE,

1. salută comunicarea Comisiei privind valorificarea potențialului cloud computingului în 
Europa;

2. subliniază faptul că politicile care facilitează o infrastructură de comunicații sigură și de 
mare capacitate constituie un element crucial pentru toate serviciile care se bazează pe 
comunicații, inclusiv pentru serviciile de cloud, și regretă reducerile bugetare propuse de 
Consiliu în ceea ce privește finanțarea serviciilor în bandă largă la nivelul Uniunii;

3. subliniază faptul că serviciile de cloud trebuie să asigure o securitate și o fiabilitate 
proporționale cu creșterea riscurilor datorate concentrării informațiilor în mâinile unui 
număr limitat de furnizori;

4. subliniază faptul că dreptul Uniunii ar trebui să fie neutru și, dacă nu există rațiuni 
stringente de interes public, el nu ar trebui să fie adaptat pentru facilitarea sau perturbarea 
vreunui model sau serviciu economic legal;

Cloudul, instrument de creștere economică și ocupare a forței de muncă

5. evidențiază faptul că, având în vedere potențialul economic al cloudului de creștere a 
competitivității globale a Europei, acesta poate deveni un instrument puternic de creștere 
economică și ocupare a forței de muncă;

6. subliniază faptul că Uniunea se confruntă cu presiuni multiple și simultane asupra creșterii 
PIB, într-o perioadă în care posibilitatea stimulării creșterii din fonduri publice este 
limitată de nivelurile ridicate de îndatorare și deficit și solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să mobilizeze toate mecanismele de creștere disponibile; ia act de faptul 
că cloud computingul poate constitui o transformare pentru toate sectoarele economiei, 
fiind deosebit de relevant în domenii precum asistența medicală, energia, serviciile publice 
și educația;

7. subliniază faptul că șomajul, inclusiv șomajul în rândul tinerilor și pe termen lung, a atins 
niveluri inacceptabil de ridicate în Europa și este probabil ca aceste cote să se mențină și 
în viitorul apropiat, fiind necesare măsuri hotărâte și imediate la toate nivelurile politice; 
ia act de faptul că, prin urmare, măsurile de educație digitală și de consolidare a 
competențelor informatice adoptate în cadrul dezvoltării cloud computingului pot fi 
deosebit de importante în vederea abordării problemei creșterii șomajului, în special în 
rândul tinerilor;

8. evidențiază faptul că IMM-urile stau la baza economiei UE și că sunt necesare mai multe 
acțiuni de promovare a competitivității globale a IMM-urilor din UE și de creare a unui 
mediu optim pentru valorificarea unor noi dezvoltări tehnologice promițătoare, precum 
cloud computingul, care pot avea un impact puternic asupra competitivității 
întreprinderilor din UE;

Piața din UE și cloudul
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9. subliniază faptul că piața internă ar trebui să rămână deschisă tuturor furnizorilor care 
respectă dreptul Uniunii, întrucât circulația liberă globală a serviciilor și informațiilor 
crește competitivitatea și oportunitățile industriei din Uniune și este în avantajul 
cetățenilor Uniunii;

10. regretă faptul că există indicii care sugerează accesul masiv, abuziv și nediferențiat al 
guvernelor la informații referitoare la utilizatori din Uniune, care sunt stocate în sisteme 
de cloud din țări terțe;

11. insistă asupra faptului că, în vederea combaterii riscului de accesare directă sau indirectă a 
informațiilor de către guvernele străine, dacă acest acces nu este permis conform dreptului 
Uniunii, Comisia ar trebui:

(i) să se asigure că utilizatorii sunt conștienți de acest risc, inclusiv prin sprijinirea Agenției 
Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) în vederea 
activării platformei de informații de interes public prevăzute în Directiva privind serviciul 
universal și  

(ii) să sponsorizeze cercetarea în domeniul tehnologic, inclusiv în ceea ce privește criptarea, 
astfel încât utilizatorii să își poată securiza informațiile într-un mod cât mai simplu;

12. aprobă ambiția Comisiei de a dezvolta o abordare coerentă în ceea ce privește serviciile de 
cloud;

13. solicită Comisiei să identifice domeniile în care o abordare specifică a Uniunii s-ar putea 
dovedi deosebit de atractivă la nivel global, în cooperare cu întreprinderile din Uniune și 
cu alte părți interesate;

14. subliniază importanța asigurării unei piețe competitive și transparente a Uniunii, în 
vederea furnizării de servicii sigure, durabile, accesibile și fiabile pentru toți utilizatorii 
din Uniune;

15. subliniază faptul că toți furnizorii de servicii de cloud din Uniune trebuie să concureze în 
condiții de egalitate și conform acelorași reguli;

Achizițiile publice și cloudul

16. subliniază faptul că utilizarea serviciilor de cloud în sectorul public poate conduce la 
reducerea costurilor pentru administrațiile publice și poate oferi servicii mai eficiente 
pentru cetățeni, generând, totodată, un efect de levier digital extrem de benefic pentru 
toate sectoarele economiei;

17. încurajează administrațiile publice să ia în calcul posibilitatea contractării de servicii 
sigure, fiabile și securizate de cloud în cadrul achizițiilor informatice, subliniind 
responsabilitățile importante ale acestora în ceea ce privește protecția informațiilor 
referitoare la cetățeni, accesibilitatea și continuitatea serviciilor;

18. solicită în special Comisiei să ia în calcul posibilitatea utilizării de servicii de cloud, după 
caz, pentru a oferi un exemplu celorlalți;
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19. solicită Comisiei și statelor membre să accelereze lucrările parteneriatului european pentru 
cloud;

Standardele și cloudul

20. solicită Comisiei să ia inițiativa în ceea ce privește dezvoltarea și promulgarea de 
standarde și specificații în sprijinul unor servicii de cloud sigure, fiabile și securizate;

21. insistă asupra faptului că standardele ar trebui să permită o portabilitate simplă și 
completă, precum și un nivel ridicat de interoperabilitate între serviciile de cloud;

22. salută descrierea standardelor care a fost realizată de Institutul European de Standardizare 
în Telecomunicații (ETSI) și evidențiază importanța urmării în continuare a unui proces 
deschis și transparent;

Consumatorii și cloudul

23. solicită Comisiei să asigure că dispozitivele pentru consumatori nu utilizează în mod 
implicit servicii de cloud;

24. reamintește Comisiei că Directiva 1999/5 (Directiva R&TTE) prevede o posibilitate care 
nu a fost utilizată, și anume aceea de a impune ca echipamentele să înglobeze mecanisme 
de protecție pentru informațiile utilizatorilor;

25. solicită Comisiei să se asigure că, atunci când i se solicită să accepte sau i se oferă în alt 
mod un serviciu de cloud, consumatorului i se oferă mai întâi datele necesare pentru a lua 
o decizie informată;

26. subliniază faptul că informațiile furnizate în acest mod ar trebui să identifice, printre 
altele, cine este furnizorul final al serviciului și modalitatea de finanțare a serviciului; 
subliniază, totodată, că utilizatorul ar trebui să fie informat dacă serviciul este finanțat prin 
utilizarea informațiilor utilizatorilor pentru a direcționa publicitatea către un grup țintă sau 
pentru a le permite altor părți să facă acest lucru; 

27. subliniază faptul că informațiile ar trebui să fie furnizate într-un format standardizat, ușor 
de înțeles și comparabil;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Companiile din întreaga lume înțeleg din ce în ce mai bine cum își pot mări productivitatea 
accesând cu ușurință cele mai performante tehnologii pentru întreprinderi și/sau mărindu-și 
semnificativ resursele de infrastructură cu costuri rezonabile. În acest sens, potrivit estimărilor 
Comisiei Europene, veniturile din serviciile de cloud pot ajunge la 148,8 miliarde de euro, iar 
60 % din toate activitățile de pe servere vor fi virtualizate până în 2014.

Perspectivele economice și comerciale ale cloudului sunt cu adevărat promițătoare, iar 
dezvoltarea sa este fundamentală pentru întreprinderi. Practic, cu sau fără intervenția Uniunii, 
cloud computingul se va dezvolta în continuare într-un fel sau altul. 

Instituțiile Uniunii au adoptat în trecut o serie de măsuri binevenite, dar de mică anvergură, 
precum publicarea de către Comisia Europeană a Comunicării „Către interoperabilitatea 
serviciilor publice europene” în anul 2010 și a raportului ENISA privind principalele 
probleme de securitate asociate cloudului. 

Prin urmare, este binevenită prezentarea strategiei Comisiei în ceea ce privește cloud 
computingul. Nu trebuie să uităm, însă, că în dezvoltarea oricărui cadru de acțiune strategică 
și, în special, a acestei viitoare strategii privind cloud computingul trebuie să încercăm să fim 
cât mai orizontali și să nu luăm ca atare nicio circumstanță care nu ar părea să îi afecteze în 
mod direct dezvoltarea. 

De asemenea, sunt deosebit de importante politicile referitoare la infrastructură: este 
neapărată nevoie de rețele solide de comunicații fixe și mobile, pentru valorificarea integrală a 
potențialului cloudului și, prin urmare, raportoarea regretă faptul că comunicarea referitoare la 
mecanismul „Conectarea Europei” și mai ales propunerea de regulament privind liniile 
directoare pentru rețelele transeuropene de comunicații, care constituie măsuri binevenite ce 
pot conduce la creșterea investițiilor foarte necesare în rețelele în bandă largă în Europa, nu își 
vor putea atinge obiectivele dacă nu există resurse financiare corespunzătoare.

Pe de altă parte, având în vedere caracterul extrem de comercial al sistemelor de cloud, 
viitoarea strategie trebuie să abordeze o gamă largă de aspecte, de la aspecte tehnologice 
legate de dezvoltarea, managementul și scalabilitatea elastică a sistemelor de cloud, inclusiv 
de flexibilitatea de care are nevoie orice dezvoltare în domeniul TIC astfel încât 
standardizarea să nu afecteze inovarea, până la aspecte din afara domeniului tehnic, precum 
aspectele juridice legate de confidențialitatea și securitatea datelor, care constituie un obstacol 
major în direcția utilizării infrastructurilor de cloud pe scară largă. 

În ceea ce privește aceste ultime două aspecte, propunerea de cadru de reglementare în 
domeniul protecției datelor, care este actualmente dezbătută în Parlament, este binevenită, 
având în vedere necesitatea urgentă de adaptare a regimului din 1995 la societatea digitală, 
astfel cum se prevede în raportul din proprie inițiativă al Parlamentului privind Agenda
digitală pentru Europa. Totuși, este fundamental ca rezultatul final să nu împiedice 
dezvoltarea serviciilor de cloud noi și performante și să promoveze extinderea acestora. În 
acest sens, este important ca în cadrul privind protecția datelor să se stabilească o delimitare 
clară a rolurilor și responsabilităților operatorilor care monitorizează și prelucrează datele. De 
asemenea, este binevenită și recenta propunere de directivă privind securitatea rețelelor și a 
informației.
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Acestea sunt aspecte fundamentale. Nu trebuie să uităm că, având în vedere caracterul său 
externalizat, cloudul accentuează senzația de nesiguranță în ceea ce privește securitatea și 
protecția datelor. În acest sens, Forumul Economic Mondial semnalează că 90 % dintre 
furnizorii și utilizatorii de servicii de cloud consideră că riscurile pentru confidențialitate 
constituie un impediment „foarte grav” în adoptarea pe scară largă a cloud computingului.

Totodată, Europa ar trebui să stimuleze cercetarea și dezvoltarea tehnologică în domeniul 
cloud computingului. Experiența deosebită a Europei în domenii-cheie legate de cercetare și 
dezvoltare, precum rețelele GRID și arhitecturile orientate spre servicii, poate constitui un 
avantaj competitiv pentru UE. Așadar, Orizont 2020 ar trebui să joace un rol fundamental.

În ceea ce privește liniile concrete de acțiune din comunicarea Comisiei, se pot sublinia 
următoarele aspecte:

1. Deschiderea unui drum prin jungla standardelor:

Acesta constituie un aspect fundamental. În final, utilizatorii trebuie să își poată schimba 
furnizorul de servicii de cloud într-o manieră rapidă și sigură. Cu alte cuvinte, sunt esențiale 
portabilitatea completă, gradul ridicat de interoperabilitate și specificațiile deschise. Trebuie 
depuse eforturi în vederea eliminării izolării consumatorilor. Prin urmare, descrierea 
standardelor existente realizată de ETSI constituie, în această fază, un bun început, însă 
trebuie garantate deschiderea și transparența procesului la cote maxime. De asemenea, 
raportoarea consideră că standardele privind cloudul sunt globale prin definiție și nicio 
regiune din lume nu poate aborda într-o manieră izolată standarde aplicabile la nivel global. 
Europa trebuie să se concentreze asupra maximizării oportunităților pentru IMM-urile și 
consumatorii săi pe piața globală. Avem nevoie de standarde care să poată deveni standarde 
mondiale.

De asemenea, ENISA poate juca un rol important, iar raportoarea este de acord că această 
agenție ar trebui să contribuie la dezvoltarea unor sisteme de certificare voluntară la nivelul 
UE pentru cloud computing în termenul prevăzut în comunicare (trebuie întocmită o listă cu 
aceste sisteme până în 2014).

2. Clauze contractuale și condiții sigure și echitabile. 

Deși legislația europeană comună în materie de vânzări abordează problema contractelor 
privind conținuturile digitale pentru consumatori și micile întreprinderi, ar putea fi necesar un 
instrument care să abordeze alte aspecte, în special localizarea și transferul de date -–ținându-
se cont de avizele grupului de lucru „articolul 29” – și terminologia contractuală comună. 

Totuși, principiul de bază în această acțiune-cheie ar trebui să fie acela că cloudul oferă 
diferite servicii și modele de afaceri: „Nu există o soluție unică pentru toate problemele”. 
Prin urmare, atunci când se stabilesc „condiții contractuale sigure și corecte”, este clar că 
contractele între întreprinderi și consumatori diferă substanțial față de contractele între 
întreprinderi. De asemenea, provocările cu care se confruntă administrațiile publice în 
utilizarea serviciilor de cloud diferă foarte mult față de cele ale consumatorilor obișnuiți. Cu 
alte cuvinte, diferite clouduri satisfac necesități și provocări diferite. Cu toate acestea, 
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legislația contractuală ar trebui să prevadă toate aspectele.

3. Promovarea rolului de lider al sectorului public printr-un parteneriat european în 
favoarea cloudului.

Raportoarea consideră că sectorul public, inclusiv Comisia însăși, trebuie să își asume 
inițiativa în acest domeniu, nu numai datorită creșterii productivității ca urmare a simplificării 
accesului la aplicații și tehnologii ultraperformante la costuri rezonabile, ci și fiindcă cetățenii 
ar putea beneficia de servicii publice mai eficiente și inovatoare. Spre exemplu, perspectivele 
în ceea ce privește serviciile electronice de sănătate, educație și transport sunt enorme. 

Parteneriatul pentru cloud este un instrument binevenit, însă lucrările trebuie accelerate. Este 
necesar să se asigure de urgență un nivel ridicat de coordonare și să se evite riscul grav al 
fragmentării și mai accentuate a pieței sectorului public în viitorul apropiat, așa cum s-a 
întâmplat în cazul actelor de identitate electronice, unde nu s-a înregistrat o coordonare reală, 
statele membre începând să își dezvolte propriile sisteme naționale diferite.

Raportoarea consideră că, în vederea valorificării integrale a beneficiilor tehnologiei cloudului 
și a maximizării utilizării resurselor, sectorul public ar trebui să fie un adevărat motor, având 
în vedere dimensiunea și prezența sa în aproape orice sector din Europa. Trebuie să insistăm 
asupra „transformării digitale” a administrațiilor publice, astfel încât acestea să înceapă să își 
coordoneze imediat inițiativele, într-o manieră proactivă.

De asemenea, instituțiile europene trebuie să înceapă cât mai repede să evalueze posibilitățile 
și provocările pe care li le poate oferi tehnologia cloudului. Datorită numeroaselor întrebări 
complexe care necesită un răspuns (constrângeri bugetare structurale, posibila absență a 
dezvoltării pieței, clarificarea aspectelor de securitate internă etc.), instituțiile Uniunii trebuie 
să elaboreze o strategie proprie.

Cloud computingul și piața digitală unică

Dezvoltarea completă a cloud computingului are o importanță strategică pentru finalizarea 
pieței digitale unice. În acest sens, strategia privind cloudul abordează numeroase aspecte care 
influențează necesitatea unei convergențe sporite și, în final, a armonizării, în vederea 
eliminării tuturor barierelor existente în ceea ce privește, de exemplu: utilizarea serviciilor în 
bandă largă, alocarea spectrului, protecția consumatorilor, drepturile de proprietate 
intelectuală, protecția datelor, reglementările specifice privind produsele și tranzacțiile de 
plată.

Prin urmare, dezvoltarea cloudului în Europa prezintă un potențial extraordinar de a accelera 
finalizarea pieței digitale unice.


