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Europees cloudinitiatief 

(2016/2145(INI)) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80006/2017 

Resolutie van het Europees Parlement over het Europees cloudinitiatief 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Het Europese cloudinitiatief – 

bouwen aan een concurrerende data- en kenniseconomie in Europa" (COM(2016)0178) 

en het begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie 

(SWD(2016)0106), 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Strategie voor een digitale 

eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015)0192) en het begeleidend werkdocument 

van de diensten van de Commissie (SWD(2015)0100), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2014 getiteld "Naar een bloeiende 

data-economie" (COM(2014)0442), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 met als titel "Een sterkere 

Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel" 

(COM(2012)0582), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 september 2012 over het aanboren van 

het potentieel van cloud computing in Europa (COM(2012)0529), 

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Geavanceerde computing: de 

positie van Europa in de wereldwijde wedloop" (COM(2012)0045), 

– gezien de conclusies van de Raad van 27 mei 2016 over de overgang naar een systeem 

van open wetenschap, 

– gezien de conclusies van de Raad van 29 mei 2015 over open, gegevensintensief en in 

een netwerk ondergebracht onderzoek als aanjager van snellere en ruimere innovatie, 

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 23 et 24 maart 

2000 in Lissabon, 
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– gezien het Besluit (EU) 2015/2240 van het Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van een programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen en gemeenschappelijke kaders voor Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA-programma²) als middel om de 

overheidssector te moderniseren1, 

– gezien Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie2 

(PSI-richtlijn), 

– gezien zijn resolutie van 10 maart 2016 getiteld "Naar een bloeiende data-economie"3, 

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 "Naar een akte voor een digitale interne 

markt"4, 

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2014 over de herindustrialisering van Europa ter 

bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheidwoensdag 15 januari 20145, 

– gezien zijn resolutie van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van 

cloud computing in Europa6, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité TEN/494 van 16 

januari 2013 over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 

getiteld "Het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa" COM(2012) 

0529 final, 

– gezien de artikelen 173, 179 en 180 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de doelstellingen van de Commissie die van de inlichtingendiensten 

van de VS navolgen7, die een maximale openheid van wetenschappelijke gegevens over 

de hele wereld nastreven om hun leiderspositie te bewaren; 

B. overwegende dat de massale hoeveelheid publicaties van wetenschappers in Europa de 

beoordelingscapaciteit van hun collega's te boven gaat, hetgeen evaluatie van hun 

strategische karakter verhindert; 

                                                 
1 PB L 318 van 4.12.2015, blz. 1. 
2 PB L 175 van 27.6.2013, blz. 1. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0089. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0009. 
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0032. 
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0535. 
7 Verslag van de nationale commissie voor de evaluatie van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van 

de United States Intelligence Community – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. overwegende dat de registratiesystemen van auteurs en wetenschappelijke publicaties 

(ORCID1 en DOI2) onder de jurisdictie vallen van de staat Delaware; 

D. overwegende dat het GEANT-netwerk de nationale onderzoeksnetwerken verbindt, al is 

dat met een cloudservice waarin ook Amazon Web Service deelneemt3; 

E. overwegende dat andere mogendheden een digitale strategie van beperkte datatoegang 

volgen en dat China alle cloud-operators ertoe verplicht Chinees kapitaal te laten 

deelnemen voor minimaal 50 %; 

F. overwegende dat High Performance Computing (HPC) een niche in de markt is die 

goed is voor 15 miljard dollar per jaar, tegenover 350 miljard voor de halfgeleiders en 

meer dan 400 miljard voor software; 

G. overwegende dat de enige producent in Europa van microprocessoren, vijfde op de 

wereldranglijst, door de Commissie niet is geraadpleegd, evenmin als de grootste 

Europese cloud-onderneming, in tegenstelling tot de concurrenten buiten Europa; 

H. overwegende dat de gratis software van Linux behalve tientallen miljarden aan 

besparingen, ook een leidende positie voor de Europese digitale industrie mogelijk zou 

maken, maar dat dit voor de Commissie geen prioriteit is; 

I. overwegende dat de Commissie iedere onderneming met een Europese dochter een 

"Europese onderneming" noemt, en dat deze onjuiste betiteling haar ertoe brengt 

buitenlandse ondernemingen die voldoende lobbyen te steunen en Europese 

ondernemingen aan hun lot over te laten; 

Algemeen 

1. kan niet instemmen met de mededeling van de Commissie "Europees cloudinitiatief - 

Bouwen aan een concurrerende data- en kenniseconomie in Europa"; 

2. herroept en herziet zijn eerdere resoluties die gebaseerd waren op een vertekende 

analyse van de massa van open data, en ingegeven door de belangen van niet-Europese 

mogendheden; 

3. stelt dat een digitale onderneming alleen als Europees aan te merken is als de 

maatschappelijke zetel en de belangrijkste centra van besluitvorming, de researchcentra 

en de fabricagecentra zich op Europese bodem bevinden en de onderneming op 

Europees kapitaal steunt en onderworpen is aan de geconsolideerde belasting binnen het 

Europees grondgebied; 

4. vraagt de Commissie en de Raad om het Uniebeleid te heroriënteren naar een 

concentratie van de steun op Europese digitale ondernemingen met sterke meerwaarde; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
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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Open wetenschap 

5. herinnert eraan dat data de grondstof zijn voor de digitale economie en een 

fundamentele rol in de meerwaardeketen vervullen; onderstreept dat opslag of 

verwerking van die data buiten Europa gelijk staat aan het laten afsterven van de 

Europese digitale economie; verlangt dat opslag, exploitatie en interpretatie van 

gegevens geschieden door Europese ondernemingen binnen het grondgebied van de 

Unie; 

6. stelt voor dat het bestuur van ORCID en DOI onder Europese jurisdictie komt voor wat 

Europese wetenschappers betreft en hun onderzoeksresultaten; 

7. waarschuwt voor het gevaar dat onderzoeksresultaten buiten de Unie worden 

gevaloriseerd wanneer er geen steun wordt gegeven aan toegepast onderzoek en 

durfkapitaal; 

Interoperabiliteit 

8. onderstreept dat de veerkracht van een informatiesysteem afhangt van de beveiliging 

van de nationale systemen en de interconnecties tussen die systemen, en dat 

fragmentatie van gegevens dus digitale veerkracht kan waarborgen; 

9. verlangt dat de nationale veiligheidsinstanties (ANSSI, BSI…) ten volle worden 

betrokken bij de beveiliging van de interconnecties; 

Contractueel publiek-privaat partnerschap voor de high performance computer  

10. stelt voor de voor ETP4HPC uitgetrokken bedragen te herbestemmen voor ontwikkeling 

van digitale ondernemingen met sterke meerwaarde; 

11. wijst erop dat kwantumtechnologie een feitelijk potentieel heeft voor computers en 

versleutelingscodes; 

Beheersing en opbouw van de hard- en softwaresector 

12. is van mening dat niet-beheersing van de Europese IT-sector gevaar oplevert voor de 

openbare vrijheden, respect voor de privacy en de werkgelegenheid nu en in de 

toekomst; 

13. verlangt een audit naar de IT-sector in Europa, de nodige investeringen tegenover de 

buitenlandse concurrentie en de controle-overname van Europese bedrijven; 

14. vraagt de lidstaten en de Unie het ontwerp van gratis, met Linux te beveiligen software 

te stimuleren en te financieren, eerst bij de overheid en in de scholen en vervolgens bij 

de ondernemingen en onder het grote publiek; 

15. acht het stimuleren van synergie tussen Europese fabrikanten van apparatuur, 

ontwerpers van software en Europese cloud-providers onontbeerlijk; 

16. wijst op het belang van voorzieningszekerheid met betrekking tot gevoelige 
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grondstoffen zoals zeldzame ertsen voor het behoud van de vervaardiging van 

elektronische onderdelen in Europa; 

17. acht omvangrijke investeringen in de sector halfgeleiders onontbeerlijk; 

18. stelt voor Europese ketens voor computervervaardiging te creëren, waarbij robotisering 

voor concurrentiekracht kan zorgen; 

19. verlangt een Europese voorkeur voor wederkerigheid van het handelsverkeer; 

Nieuwe aansturing van gegevens 

20. verlangt dat het mondiale bestuur van internet bij de Verenigde Naties komt te berusten; 

21. acht strenge normen voor de versleuteling van fundamenteel belang voor de veiligheid 

van alle gegevensoverdracht, met inachtneming van het beginsel van uitdrukkelijke 

instemming; 

22. verlangt een drastische omwenteling in het economische model van de digitale sector: 

"alle gegevens zijn eigendom van degene die ze levert" en voor exploitatie ervan komt 

een beloning toe aan de leverancier, met invoering van collectieve vorderingen tegen 

een onderneming die gegevens gebruikt zonder ervoor te betalen; 

23. stelt de lidstaten voor afschrikkende sancties in te voeren, van vier tot tienmaal de 

omzet, voor ondernemingen die onrechtmatig gebruik maken van gegevens, waardoor 

Europa tot veilige haven wordt voor de wereldwijde opslag van gegevens; 

° 

° ° 

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

Or. fr 

 

 


