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Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului 

(2016/2145(INI)) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0006/2017 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Inițiativa europeană în domeniul cloud 

computingului 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativa europeană în domeniul 

cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe 

cunoaștere în Europa” (COM(2016)0178) și documentul de lucru aferent al serviciilor 

Comisiei (SWD(2016)0106), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie privind piața unică 

digitală pentru Europa” (COM(2015)0192) și documentul de lucru aferent al serviciilor 

Comisiei (SWD(2015)0100), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014 intitulată „Către o economie de 

succes bazată pe date” (COM(2014)0442), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie 

europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 septembrie 2012 intitulată „Valorificarea 

cloud computingului în Europa” (COM(2012)0529), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată: „Calculul de înaltă performanță: 

Poziția Europei în cursa mondială” (COM(2012)0045), 

– având în vedere concluziile Consiliului din 27 mai 2016 privind tranziția către un sistem 

al științei deschise, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 29 mai 2015 privind cercetarea deschisă, 

interconectată și care utilizează în mod intensiv datele, ca motor pentru o inovare mai 

rapidă și mai extinsă, 

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European din 23 și 24 martie 2000 

de la Lisabona, 
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– având în vedere Decizia (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului din 

25 noiembrie 2015 de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și 

cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni 

(programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public1, 

– având în vedere Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din 

sectorul public2 (Directiva ISP), 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2016 intitulată „Către o economie de succes 

bazată pe date”3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 

legislativ privind piața unică digitală4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea 

Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea 

potențialului cloud computingului în Europa6, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European TEN/494 din 16 

ianuarie 2013 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată „Valorificarea cloud 

computingului în Europa” (COM(2012)0529), 

– având în vedere articolele 173, 179 și 180 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât obiectivele Comisiei se subordonează celor ale serviciului de informații al 

SUA7, care promovează o deschidere maximă a datelor științifice mondiale pentru a-și 

menține poziția de lider; 

B. întrucât volumul de lucrări produse și publicate în Europa de către oamenii de știință 

depășește capacitatea omologilor acestora de a le evalua, ceea ce împiedică evaluarea 

caracterului lor strategic; 

                                                 
1 JO L 318, 4.12.2015, p. 1. 
2 JO L 175, 27.6.2013, p. 1. 
3 Texte adoptate, P8_TA(2016)0089. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2016)0009. 
5 Texte adoptate la această dată, P7_TA(2014)0032. 
6 Texte adoptate la această dată, P7_TA(2013)0535. 
7 Report of the National Commission for the review of the research and development programs of the United 

States Intelligence Community – FAS 2013 – DO – FASIC2013 (Raport al Comisiei Naționale pentru analiza 

programelor de cercetare și dezvoltare ale Comunității serviciilor de informații ale SUA). 
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C. întrucât sistemele de înregistrare a autorilor și a publicațiilor științifice (sistemele 

ORCID1 și DOI2) se află sub jurisdicția statului Delaware; 

D. întrucât rețeaua GEANT asigură deja legătura între rețelele naționale de cercetare, dar 

cu un serviciu de cloud la care participă Amazon Web Service3; 

E. întrucât celelalte puteri mondiale au o strategie digitală de acces limitat la datele lor; 

întrucât China impune ca cel puțin 50 % din capitalul operatorilor de cloud să provină 

din China; 

F. întrucât calculul de înaltă performanță (HPC) reprezintă o nișă de piață de aproximativ 

15 miliarde de dolari anual, față de 350 de miliarde pentru semiconductori și peste 400 

de miliarde pentru programele informatice; 

G. întrucât nici singurul producător european de microprocesoare, care deține locul 5 în 

lume, nici cea mai mare societate europeană de cloud nu au fost consultate de către 

Comisie, spre deosebire de concurenții lor din afara Europei; 

H. întrucât software-ul cu sursă deschisă Linux ar permite, pe lângă realizarea unor 

economii de zeci de miliarde, controlul sectorului digital european, însă acesta nu 

reprezintă o prioritate pentru Comisie; 

I. întrucât Comisia numește „întreprindere europeană” orice întreprindere care are o filială 

europeană; întrucât această denumire greșită conduce la susținerea unor societăți străine 

care desfășoară activități de lobby și la neglijarea societăților europene, 

Generalități 

1. respinge comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativa europeană în domeniul cloud 

computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere 

în Europa”; 

2. invalidează și dorește să revadă rezoluțiile sale precedente, bazate pe o analiză 

distorsionată a unor date deschise și în volum mare, inspirată de interesele unor puteri 

din afara Europei; 

3. consideră că o întreprindere digitală poate fi considerată ca fiind europeană numai dacă 

atât sediul său social, cât și principalele sale centre de decizie, centre de cercetare și 

dezvoltare și situri de producție se află pe teritoriu european și dacă este controlată de 

capitaluri europene și supusă impozitului consolidat pe teritoriu european; 

4. solicită Comisiei și Consiliului o reorientare a politicilor Uniunii, pentru a concentra 

sprijinul pe întreprinderile digitale europene cu valoare adăugată ridicată; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID (Cod deschis pentru identificarea lucrărilor științifice și a autorilor de 

lucrări științifice). 
2 Digital Object Identifier (Cod de identificare a conținutului digital). 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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Știința deschisă 

5. reamintește că datele reprezintă materia primă a economiei digitale și joacă un rol 

fundamental în lanțul valorii adăugate; subliniază că stocarea sau prelucrarea acestora în 

afara Europei echivalează cu distrugerea economiei digitale europene; solicită ca 

stocarea, exploatarea și valorificarea datelor să fie realizate de întreprinderi europene, 

pe teritoriul Uniunii; 

6. propune ca structurile de guvernanță a ORCID și DOI să fie sub jurisdicție europeană în 

ceea ce privește oamenii de știință europeni și rezultatele muncii acestora; 

7. avertizează că rezultatele cercetărilor ar putea fi valorificate în afara Uniunii dacă nu 

sunt sprijinite cercetarea aplicată și capitalul de risc; 

Interoperabilitatea 

8. subliniază că reziliența unui sistem informatic depinde de securitatea sistemelor 

naționale și de interconexiunile dintre aceste sisteme, iar fragmentarea datelor poate, 

deci, garanta reziliența digitală; 

9. solicită ca autoritățile naționale de securitate (ANSSI, BSI etc.) să fie pe deplin 

antrenate în securizarea interconexiunilor; 

Contract de parteneriat public-privat privind calculul de înaltă performanță  

10. propune ca fondurile prevăzute pentru ETP4HPC să fie redirecționate către dezvoltarea 

de întreprinderi digitale cu valoare adăugată ridicată; 

11. subliniază că tehnologiile cuantice au un potențial real pentru calculatoare și pentru 

cheile de criptare; 

Controlul și dezvoltarea sectorului echipamentelor și programelor informatice 

12. consideră că lipsa de control asupra sectorului digital european reprezintă un pericol 

pentru libertățile publice, protecția vieții private și pentru piața muncii în prezent și în 

viitor; 

13. solicită un audit al sectorului digital din Europa, al investițiilor necesare în fața 

concurenței străine și privind preluarea controlului de către întreprinderile europene; 

14. solicită statelor membre și Uniunii să încurajeze și să finanțeze dezvoltarea de software 

liber și sigur cu ajutorul Linux, mai întâi în cadrul administrațiilor publice și al școlilor, 

apoi în întreprinderi și pentru publicul larg; 

15. consideră că este esențial să se încurajeze sinergia dintre producătorii europeni de 

echipamente, creatorii de programe informatice și furnizorii europeni de servicii cloud; 

16. subliniază importanța securității aprovizionării cu materii prime sensibile, precum 

pământurile rare, pentru a menține producția de componente electronice în Europa; 
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17. consideră că este esențial să se facă investiții masive în sectorul semiconductorilor; 

18. propune crearea de rețele europene de asamblare a calculatoarelor, robotizarea 

contribuind la competitivitate; 

19. solicită să se acorde o preferință europeană pentru reciprocitatea schimburilor; 

Pentru o nouă guvernanță a datelor 

20. solicită ca guvernanța mondială a internetului să depindă de Organizația Națiunilor 

Unite; 

21. afirmă că este esențial să se adopte norme de criptare stricte pentru securizarea oricărui 

transfer de date, cu punerea în aplicare a principiului consimțământului explicit; 

22. solicită o transformare radicală a modelului economic digital: „toate datele se află în 

proprietatea furnizorului”, iar exploatarea acestora impune remunerarea furnizorului, cu 

instituirea unor căi de atac colective împotriva oricărei întreprinderi care utilizează 

datele fără a acorda o remunerare; 

23. propune statelor membre să adopte sancțiuni disuasive, de la patru până la zece ori cifra 

de afaceri, împotriva întreprinderilor care utilizează date în mod ilegal, făcând astfel ca 

Europa să fie un port sigur pentru stocarea datelor la nivel mondial; 

° 

° ° 

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

Or. fr 

 

 


