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Ψηφιακό θεµατολόγιο: Nέα στρατηγική για προώθηση της
παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των
κυβερνήσεων µέσα από το υπολογιστικό νέφος
Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» περιγράφει δράσεις που, έως το 2020, πρόκειται
να αποφέρουν καθαρό κέρδος 2,5 εκατ. νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη,
καθώς και ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 160 εκατ. ευρώ (περίπου το 1% του
ΑΕΠ).
Η στρατηγική αποβλέπει στην επιτάχυνση και στην αύξηση της χρήσης του
υπολογιστικού νέφους σε ολόκληρη την οικονοµία.
Το «υπολογιστικό νέφος» αναφέρεται στην αποθήκευση δεδοµένων (όπως κείµενα,
αρχεία, εικόνες και βίντεο) και λογισµικού σε αποµακρυσµένους υπολογιστές, στους
οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση διαδικτυακά, µέσω της συσκευής της επιλογής
τους. Πρόκειται για ταχύτερη, φτηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά ασφαλέστερη
λύση σε σχέση µε τις επιτόπου εγκατεστηµένες λύσεις πληροφορικής (ΤΟ).
Πολυάριθµες δηµοφιλείς υπηρεσίες, όπως οι Facebook, Spotify και το ηλεταχυδροµείο στον Παγκόσµιο Ιστό χρησιµοποιούν τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους,
τα πραγµατικά πάντως οικονοµικά οφέλη προέρχονται από την ευρύτερα διαδεδοµένη
χρήση λύσεων υπολογιστικού νέφους από τις επιχειρήσεις και τον δηµόσιο τοµέα.

Στις βασικές δράσεις της στρατηγικής περιλαµβάνονται:
Η αντιµετώπιση του κυκεώνα των προτύπων, ώστε οι χρήστες του υπολογιστικού
νέφους να διαθέτουν διαλειτουργικότητα, φορητότητα των δεδοµένων και
αναστρεψιµότητα· τα απαραίτητα πρότυπα πρέπει να προσδιοριστούν έως το 2013·
Η υποστήριξη σε προγράµµατα πιστοποίησης σε ενωσιακή κλίµακα για αξιόπιστους
παρόχους υπολογιστικού νέφους·
Η εκπόνηση πρότυπων «ασφαλών και δίκαιων συµβατικών όρων για συµβάσεις
υπολογιστικού νέφους, συµπεριλαµβανόµενων συµφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης·
Η συγκρότηση, µαζί µε τα κράτη µέλη και τον κλάδο, ευρωπαϊκής σύµπραξης για το
υπολογιστικό νέφος, µε σκοπό την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναµης του
δηµόσιου τοµέα (20% του συνόλου των δαπανών ΤΠ) για τη διαµόρφωση της
ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστικού νέφους, την ενίσχυση των πιθανοτήτων για τους
ευρωπαίους παρόχους νέφους να αναπτυχθούν σε ανταγωνιστικά µεγέθη, καθώς και
την επίτευξη καλύτερης και φτηνότερης ηλε-διακυβέρνησης.
Χρήσιµοι σύνδεσµοι
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη - Τι σηµαίνει
για µένα;
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-713_en.htm?locale=en
•

•

European Commission Communication on Unleashing the Potential of
Cloud Computing in Europe (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη)
Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe- Accompanying
Staff Working Document (Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού
νέφους στην Ευρώπη - Συνοδευτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής)
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