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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. Verwelkomt het Europees cloudinitiatief van de Commissie als onderdeel van de 

tenuitvoerlegging van de strategie voor de digitale interne markt en het pakket voor de 

digitalisering van de Europese industrie, omdat het bijdraagt aan de groei van de Europese 

digitale economie, aan het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen en 

dienstverleners, en aan Europa's mondiale marktpositie. Vraagt de Commissie er middels 

duidelijk omlijnde maatregelen voor te zorgen dat dit initiatief doelmatig, naar buiten 

gericht en toekomstbestendig is, en geen onevenredige of ongerechtvaardigde 

belemmeringen creëert. 

2. Is verheugd over de open wetenschapsbenadering, en over de rol die deze speelt bij het tot 

stand brengen van een Europese kenniseconomie en bij het verder stimuleren van de 

kwaliteit van onderzoek en ontwikkeling in de Europese Unie. Onderstreept dat de waarde 

van de verzamelde onderzoeksgegevens momenteel door het bedrijfsleven, en met name 

kmo's, niet ten volle wordt benut bij gebrek aan vrij grensoverschrijdend verkeer van 

gegevens en toegang tot een gemeenschappelijk platform of portaal, en neemt er nota van 

dat de Commissie van plan is alle in het kader van het programma Horizon 2020 

gegenereerde wetenschappelijke gegevens standaard openbaar te maken. 

3. Steunt de Europese open wetenschapscloud als onderdeel van het Europees cloudinitiatief 

omdat die een virtuele omgeving creëert waar wetenschappers en professionals uit alle 

regio's hun onderzoeksgegevens interdisciplinair en grensoverschrijdend kunnen opslaan, 

delen, analyseren en hergebruiken, zodat er een einde komt aan de fragmentering van de 

interne markt. Vraagt de Commissie met klem de open wetenschapsgemeenschap en 

onafhankelijke wetenschappers hier middels een alomvattende benadering volledig bij te 

betrekken, voor meer duidelijkheid te zorgen over de in de mededeling gebruikte 

definities en – meer in het bijzonder – een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen het 

Europees cloudinitiatief en de Europese open wetenschapscloud, en de wetgeving 

dienovereenkomstig te actualiseren om het hergebruik van de resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. 

4. Steunt het voornemen van de Commissie om (met name) de technische en juridische 

obstakels voor het vrij verkeer van gegevens en gegevensdiensten, alsmede de 

disproportionele vereisten inzake gegevenslokalisering, te elimineren en de 

interoperabiliteit van gegevens te bevorderen door het Europees cloudinitiatief te 

koppelen aan het voorstel voor het vrij verkeer van gegevens. Is van oordeel dat een 

digitale samenleving alleen tot stand kan worden gebracht indien het vrij verkeer van 

gegevens als vijfde vrijheid binnen de interne markt wordt beschouwd. Merkt op dat een 

duidelijk rechtskader, voldoende vaardigheden en middelen voor het beheer van 

"big data", alsook de erkenning van de relevante beroepskwalificaties, noodzakelijke 

voorwaarden zijn om het potentieel van cloud computing volledig te realiseren. Vraagt de 

Commissie met klem samen met de belanghebbenden, en in het bijzonder het 

bedrijfsleven, opleidingsmogelijkheden op het gebied van "big data" en codering in kaart 

te brengen, waaronder in het kader van de nieuwe vaardighedenagenda, en voor de 
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belanghebbenden, en met name kmo's en start-ups, stimulansen te creëren voor het 

gebruiken, openstellen en delen van gegevens in de interne markt. 

5. Vraagt de Commissie bij het oplossen van de aspecten in verband met de grondrechten, 

privacy, gegevensbescherming, intellectuele-eigendomsrechten en gevoelige informatie de 

algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming 

volledig in acht te nemen. Onderstreept dat de veiligheidsdreigingen voor de 

cloudinfrastructuur internationaler, diffuser en complexer zijn geworden, en het 

intensievere gebruik ervan bemoeilijken, hetgeen nauwere Europese samenwerking 

noodzakelijk maakt. Vraagt de Commissie en de nationale autoriteiten in overleg met het 

Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging samen te 

werken bij de ontwikkeling van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur en een 

hoog niveau van cyberveiligheid tot stand te brengen overeenkomstig de richtlijn inzake 

beveiliging van de netwerk- en informatiesystemen. 

6. Wijst nog eens op de positieve resultaten die met de pan-Europese structuren en de open 

gegevens in de nationale faciliteiten voor de opslag van gegevens bereikt zijn. Erkent dat 

er op de interne markt nog steeds veel beperkingen zijn die de volledige tenuitvoerlegging 

van dit initiatief in de weg staan. Vraagt de Commissie en de lidstaten te onderzoeken wat 

het potentieel van de reeds beschikbare gegevens is en te zorgen voor een coherente 

strategie inzake open gegevens en de herbruikbaarheid van deze gegevens in de lidstaten. 

Is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten in kaart moeten brengen welke verdere 

investeringen in grensoverschrijdende fysieke infrastructuur nodig zijn, met bijzondere 

aandacht voor het combineren van supercomputers, breedbandnetwerken met een hoge 

snelheid en faciliteiten voor massale gegevensopslag, teneinde een bloeiende Europese 

data-economie tot stand te brengen. Verzoekt de Commissie door het bedrijfsleven 

geïnitieerde en andere internationale partnerschappen op dit gebied te onderzoeken. 

7. Benadrukt dat het belangrijk is dat het Europees cloudinitiatief gebaseerd is op de 

bouwstenen van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, met name wat 

betreft elektronische identiteitskaarten en e-handtekeningen, teneinde het vertrouwen van 

gebruikers te vergroten met betrekking tot de veilige, interoperabele en naadloze 

uitwisseling van elektronische gegevens in heel Europa. 

8. Onderkent dat normen aan moeten sluiten op een aangetoonde behoefte van het 

bedrijfsleven en de andere belanghebbenden. Benadrukt dat het met het oog op de toegang 

tot het doeltreffende gebruik en de uitwisseling van gegevens – óver disciplines, 

instellingen en nationale grenzen heen – absoluut noodzakelijk is om gemeenschappelijke 

hoge normen te ontwikkelen en overeen te komen. Vraagt de Commissie in kaart te 

brengen wat er – in voorkomend geval – nu in de lidstaten reeds bestaat op het vlak van 

goede certificeringsregelingen, in samenspraak met de relevante belanghebbenden een op 

de vraag vanuit de markt stoelend pan-Europees pakket normen te ontwikkelen, teneinde 

het delen van gegevens te faciliteren, en daarbij – daar waar gerechtvaardigd – de 

voorkeur te geven aan open en algemene normen. Onderstreept dat bij maatregelen en 

acties ten aanzien van het Europees cloudinitiatief te allen tijde rekening moet worden 

gehouden met de behoeften van de interne markt, en ervoor moet worden gezorgd dat het 

breed toegankelijk blijft en steeds aan de technologische ontwikkelingen kan worden 

aangepast. 
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9. Beklemtoont dat momenteel slechts 12 % van de vastleggingskredieten voor het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI) naar maatregelen voor digitalisering gaat. 

Vraagt de Commissie met klem in te zetten op gerichte stappen die erin resulteren dat 

meer middelen van alle EU-fondsen, en met name het EFSI, kunnen worden ingezet voor 

projecten die aan de digitale interne markt gerelateerd zijn, waaronder initiatieven voor 

het delen van gegevens, digitale toegankelijkheid, infrastructuur en pan-Europese digitale 

verbindingen, en meer geld ter beschikking te stellen voor het bevorderen van Europees 

onderzoek, en ontwikkeling en innovatie, waaronder op het gebied van technologieën die 

voor meer privacy zorgen en opensourcebeveiliging. Is van mening dat dit initiatief moet 

worden ontwikkeld in synergie met andere programma's van Horizon 2020, waaronder op 

het gebied van particuliere cloud computing en e-overheidsdiensten. 

10. Wijst erop dat belangrijke belanghebbenden in het debat en bij grootschalige 

proefprojecten ondervertegenwoordigd zijn. Is van mening dat de actieve participatie van 

publieke en private belanghebbenden en van het maatschappelijk middenveld op 

plaatselijk, regionaal, nationaal en Europees niveau een voorwaarde is voor een 

doeltreffende uitwisseling van informatie, waarbij het belangrijk is één en ander 

administratief niet te ingewikkeld te maken. Beklemtoont dat het Europees cloudinitiatief 

niet alleen ten goede moet komen aan en in het belang moet zijn van de wetenschappelijke 

gemeenschap, maar ook van het bedrijfsleven, inclusief kmo's en start-ups, overheden en 

consumenten. 
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