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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 

i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at samarbejde mellem europæiske videnskabskredse, anvendelsen og 

udvekslingen af data – altid i overensstemmelse med databeskyttelsesmyndighederne – og 

anvendelsen af nye teknologiske løsninger, herunder cloudcomputing og digitalisering af 

europæisk forskning, er centrale elementer for udviklingen af det digitale indre marked; 

der henviser til, at den europæiske åbne forskningscloud vil have en positiv indvirkning på 

den videnskabelige udvikling i Europa; der henviser til, at den skal udvikles og anvendes 

under behørig hensyntagen til de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i chartret 

om grundlæggende rettigheder; 

1. understreger, at udviklingen af den europæiske åbne forskningscloud skal finde sted under 

behørig overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i chartret om 

grundlæggende rettigheder, navnlig retten til databeskyttelse, privatlivets fred, frihed og 

sikkerhed, og at denne skal overholde principperne om indbygget privatlivsbeskyttelse og 

privatlivsbeskyttelse som standard og principperne om proportionalitet, nødvendighed, 

dataminimering og formålsbegrænsning; erkender, at anvendelsen af yderligere 

sikkerhedsgarantier, som f.eks. pseudonymisering, anonymisering eller kryptografi, 

herunder kryptering, kan mindske risici og styrke beskyttelsen af de berørte registrerede, 

når persondata anvendes i store dataapplikationer eller cloudcomputing; minder om, at 

anonymisering er en irreversibel proces, og opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

retningslinjer for, hvordan data kan anonymiseres; gentager, at der er behov for særlig 

beskyttelse af følsomme data i overensstemmelse med den gældende lovgivning; 

understreger, at ovennævnte principper sammen med høje standarder for kvalitet, 

pålidelighed og fortrolighed er nødvendige for forbrugernes tillid til dette europæiske 

cloud-initiativ; 

2. understreger, at anvendelsen af åbne standarder samt gratis software og open source-

software er særlig vigtig for at garantere den nødvendige gennemsigtighed med hensyn til, 

hvordan personoplysninger og andre følsomme datatyper rent faktisk bliver beskyttet; 

3. mener, at EU's nuværende databeskyttelseslovgivning, navnlig den for nylig vedtagne 

generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) nr. 2016/6791) og direktivet om 

databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet (direktiv (EU) 2016/6802), fastlægger stærke 

sikkerhedsgarantier for beskyttelse af persondata, herunder dem, der er indsamlet, 

aggregeret og pseudonymiseret med videnskabelige forskningsmål for øje, og følsomme 

data vedrørende sundhed, sammen med særlige betingelser for deres offentliggørelse, de 

registreredes ret til indsigelse mod yderligere behandling og regler om adgang for 

retshåndhævende myndigheder i forbindelse med strafferetlig efterforskning; opfordrer 

Kommissionen til at tage hensyn til disse sikkerhedsgarantier i forbindelse med 

udviklingen af den europæiske åbne forskningscloud og gennemførelsen af reglerne om 

adgang til data, der opbevares deri; erkender, at en harmoniseret tilgang til 

gennemførelsen af den generelle forordning om databeskyttelse, herunder retningslinjer, 
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værktøjssæt til at sikre overholdelse og oplysningskampagner for borgere, forskere og 

virksomheder, er af afgørende betydning, navnlig for udviklingen af den europæiske åbne 

forskningscloud og fremme af samarbejde på forskningsområdet, bl.a. gennem højtydende 

databehandling; 

4. mener, at frie datastrømme er til gavn for den digitale økonomi og udviklingen af 

videnskab og forskning; understreger, at Kommissionens initiativ om frie datastrømme 

bør give den voksende europæiske cloudcomputingsektor mulighed for at placere sig i 

forreste linje af det globale innovationskapløb, bl.a. i forbindelse med forsknings- og 

innovationsformål; minder om, at enhver overførsel af persondata til cloudinfrastrukturer 

eller andre modtagere, som befinder sig uden for Unionen, bør overholde de regler for 

overførsler, der er fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse, og at 

Kommissionens initiativ om frie datastrømme bør være i overensstemmelse med disse 

bestemmelser; understreger, at initiativet også bør have til formål at mindske 

restriktionerne med hensyn til, hvor virksomheder bør placere infrastruktur eller opbevare 

data, eftersom disse vil hæmme udviklingen af Europas økonomi og hindre forskere i at 

drage den fulde nytte af datadrevet forskning, samtidig med at restriktionerne for 

overholdelse af databeskyttelseslovgivningen opretholdes med henblik på at forhindre 

eventuel senere misbrug vedrørende den europæiske åbne forskningscloud; 

5. understreger, at forskermiljøet har behov for en sikret og sikker open source-

højkapacitetsinfrastruktur med henblik på at fremme forskning og forebygge eventuelle 

sikkerhedsbrud, cyberangreb eller misbrug af persondata, navnlig når store mængder af 

data indsamles, lagres og behandles; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

støtte og motivere udviklingen af den nødvendige teknologi, herunder kryptografisk 

teknologi, under hensyntagen til tilgangen om indbygget sikkerhed; støtter 

Kommissionens bestræbelser på at styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder, 

den europæiske industri, bl.a. SMV'er og nystartede virksomheder, forskere og den 

akademiske verden inden for områderne big data og cybersikkerhed fra de tidlige faser af 

forsknings- og innovationsprocessen med henblik på at muliggøre innovative og 

pålidelige europæiske løsninger og markedsmuligheder, samtidig med at der sikres et 

passende sikkerhedsniveau; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre en stærk og absolut nødvendig 

udvikling af de stærkest mulige krypteringssystemer, der ikke kan bringes i fare, selv af 

fjendtlige udenlandske statslige aktører, og som vil beskytte det videnskabelige samfunds 

arbejde inden for EU, hvor det er nødvendigt; 

7. er fast overbevist om, at Unionen bør gå i spidsen for så vidt angår sikkerhed og 

beskyttelse af persondata, herunder følsomme data, og bør sikre en høj grad af 

databeskyttelse og datasikkerhed i hele verden; mener, at EU's databeskyttelsesramme 

sammen med en inklusiv strategi for cybersikkerhed, der vil sikre en pålidelig 

datainfrastruktur, som er beskyttet mod tab af data, indtrængen eller angreb, kan udgøre 

en konkurrencefordel for europæiske virksomheder med hensyn til privatlivets fred; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at den europæiske cloud vil bevare den 

videnskabelige uafhængighed og objektivitet i forskningen og beskytte arbejdet i det 

videnskabelige samfund i Unionen. 
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