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Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster 

(2016/2145(INI)) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0006/2017 

Europaparlamentets resolution om europeiska initiativet för molnbaserade tjänster 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande Europeiskt initiativ för molnbaserade 

tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa 

(COM(2016)0178) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som 

åtföljer detta (SWD(2016)0106), 

– med beaktande av kommissionens meddelande En strategi för en inre digital marknad i 

Europa (COM(2015)0192) och av det arbetsdokument från kommissionens 

tjänsteavdelningar som åtföljer detta (SWD(2015)0100), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven ekonomi 

(COM(2014)0442) av den 2 juli 2014, 

– med beaktande av kommissionens meddelande En starkare europeisk industri för 

tillväxt och ekonomisk återhämtning av den 10 oktober 2012 (COM(2012)0582), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade 

datortjänsternas potential i Europa (COM(2012)0529) av den 27 september 2012, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Högpresterande datorsystem:  Europas 

plats i en global kapplöpning (COM(2012)0045), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 27 maj 2016 om övergången till ett öppet 

vetenskapssystem, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 29 maj 2015 om en öppen, dataintensiv och 

sammankopplad forskning som drivkraft för snabbare och vidare innovation, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 23–

24 mars 2000 i Lissabon, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2240 av den 25 
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november 2015 om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och 

gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare 

(ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn1,  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 

2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den 

offentliga sektorn2, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2016 om en blomstrande datadriven 

ekonomi3, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om vägen mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden4, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om en återindustrialisering av 

Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet5, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de 

molnbaserade datortjänsternas potential i Europa6, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

TEN/494 av den 16 januari 2013 om meddelandet från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa 

(COM(2012)0529),  

– med beaktande av artiklarna 173, 179 och 180 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Kommissionen har samma mål som Förenta staternas underrättelsetjänst7, som 

förespråkar största möjliga öppenhet kring globala forskningsdata för att bevara sin 

ledande ställning. 

B. De verk som produceras och publiceras av forskare i Europa är så omfattande att det 

inte finns kapacitet för kollegial granskning, varför deras strategiska karaktär inte kan 

utvärderas. 

                                                 
1 EUT L 318, 23.12.2003, s. 1. 
2 EUT L 175, 27.6.2013, s. 1. 
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0089. 
4 Antagna texter, P8_TA(2016)0009. 
5 Antagna texter, P7_TA(2014)0032. 
6 Antagna texter, 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. 
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C. Systemen för registrering av upphovsmän och vetenskapliga publikationer (ORCID1- 

och DOI2-systemen)  ligger under delstatens Delawares jurisdiktion. 

D. GEANT-nätet förbinder de nationella forskningsnätverken, men med en molnbaserad 

tjänst där Amazon Web Service ingår3. 

E. Övriga större länder har en digital strategi som går ut på att begränsa tillgången till 

deras data. Kina kräver av alla molnoperatörer att de ska finansieras med minst 50 % 

kinesiskt kapital. 

F. Högpresterande datorsystem är en nischmarknad med ett värde på runt 15 miljarder 

dollar per år, mot 350 miljarder för halvledare och mer än 400 miljarder för 

programvara. 

G. Varken den enda europeiska producenten av mikroprocessorer, världens femte största, 

eller det största europeiska företaget för molnbaserade tjänster har hörts av 

kommissionen, till skillnad från de utomeuropeiska konkurrenterna. 

H. Genom att använda den kostnadsfria programvaran Linux skulle man, förutom att spara 

tiotals miljarder, också tillförsäkra den europeiska digitala sektorn en ledande roll, 

vilket emellertid inte är en prioritet för kommissionen. 

I. Kommissionen kallar alla företag som har ett dotterbolag i Europa för europeiska 

företag. Denna felaktiga beckning får den att stödja utländska företag som bedriver 

lobbyverksamhet och att negligera europeiska företag. 

Allmänt 

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens meddelande Europeiskt initiativ för 

molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i 

Europa. 

2. Europaparlamentet ogiltigförklarar och önskar revidera sina tidigare resolutioner, som 

bygger på en subjektiv analys av öppna data och stordata och på hänsyn till icke-

europeiska nationers intressen. 

3. Europaparlamentet menar att ett digitalt företag kan anses som europeiskt endast om 

dess huvudkontor och viktigaste beslutscentrum, FoU-centrum och 

produktionsanläggningar befinner sig på europeiskt territorium och om det styrs av 

europeiskt kapital och betalar koncernskatt i Europa. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att styra om EU-politiken så att 

stödet koncentreras till de europeiska digitala företag som skapar ett stort mervärde. 

                                                 
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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Öppen forskning 

5. Europaparlamentet påminner om att data är den digitala ekonomins råvara och spelar en 

avgörande roll i mervärdekedjan. Att lagra eller behandla data utanför Europa är lika 

med att ta död på den europeiska digitala ekonomin. Parlamentet kräver att lagring, 

utnyttjande och optimering av data utförs av europeiska företag på EU:s territorium. 

6. Europaparlamentet föreslår att förvaltningen av ORCID och DOI ska ligga under 

europeisk jurisdiktion när det rör sig om europeiska forskare och deras verk. 

7. Europaparlamentet varnar för risken att forskningsresultat utnyttjas utanför EU om det 

saknas stöd för tillämpad forskning och riskkapital. 

Interoperabilitet 

8. Europaparlamentet betonar att ett informationssystems robusthet beror på de nationella 

systemens säkerhet och sammankopplingen av systemen, och att datafragmenteringen 

därmed kan säkra robustheten. 

9. Europaparlamentet begär att de nationella säkerhetsmyndigheterna (ANSSI, BSI m.fl.) 

fullt ut deltar i arbetet med att göra sammankopplingarna säkra. 

Offentlig-privat partnerskapsavtal om högpresterande datorsystem  

10. Europaparlamentet föreslår att de belopp som avsatts för den europeiska 

teknikplattformen för högpresterande datorsystem (ETP4HPC) överförs till 

utvecklingen av digitala företag med stort mervärde. 

11. Europaparlamentet betonar kvantteknikens faktiska potential för datorer och 

krypteringsnycklar. 

Kontroll och uppbyggnad av sektorn för hård- och mjukvara 

12. Europaparlamentet anser att avsaknaden av kontroll av den europeiska digitala sektorn 

äventyrar de medborgerliga friheterna, respekten för privatlivet och nuvarande och 

framtida sysselsättning. 

13. Europaparlamentet begär en granskning av den digitala sektorn i Europa, av de 

investeringar som är nödvändiga med tanke på den utländska konkurrensen och av 

övertagandet av europeiska företag. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU att främja och finansiera 

utarbetandet av säker och kostnadsfri Linuxbaserad mjukvara, först inom den offentliga 

förvaltningen och i skolor och därefter i företagen och för den breda allmänheten. 

15. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att främja samverkan mellan 

europeiska hårdvarutillverkare, programvaruutvecklare och europeiska leverantörer av 

molnbaserade tjänster. 

16. Europaparlamentet framhåller vikten av försörjningstryggheten för avgörande råvaror, 
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såsom sällsynta jordarter, för att behålla produktionen av elektroniska komponenter i 

Europa. 

17. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt med massiva investeringar i 

sektorn för halvledare. 

18. Europaparlamentet föreslår att det inrättas europeiska kedjor för datormontering, 

eftersom robotiseringen gör det möjligt att bli konkurrenskraftig. 

19. Europaparlamentet kräver att man från europeisk sida lägger vikt vid ömsesidighet i 

handelsförbindelser. 

För en ny förvaltning av data 

20. Europaparlamentet begär att den globala förvaltningen av internet läggs under FN. 

21. Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att införa höga 

krypteringsstandarder för att alla dataöverföringar ska vara säkra och att tillämpa 

principen om uttryckligt samtycke. 

22. Europaparlamentet kräver en genomgripande revolution av den digitala ekonomiska 

modellen som går ut på att alla data är leverantörens egendom och att man för att få 

utnyttja data måste betala leverantören, med införandet av ett system för grupptalan mot 

varje företag som använder data utan att betala för det. 

23. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna inför avskräckande böter på fyra till 

tio gånger omsättningen för företag som använder data olovligt, så att Europa blir en av 

världens säkraste platser för lagring av data. 

° 

° ° 

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

Or. fr 

 

 


