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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de samenwerking tussen Europese wetenschappers, het gebruik en de 

uitwisseling van gegevens – altijd met instemming van de autoriteiten voor 

gegevensbescherming – en het gebruik van nieuwe technologische oplossingen, met 

inbegrip van cloudcomputing en de digitalisering van de Europese wetenschap, cruciaal 

zijn voor de ontwikkeling van de interne digitale markt; overwegende dat de Europese 

openwetenschapscloud positieve effecten zal hebben op de wetenschappelijke 

ontwikkeling in Europa; en overwegende dat deze cloud moet worden ontwikkeld en 

gebruikt en dat daarbij terdege rekening moet worden gehouden met de in het Handvest 

van de grondrechten verankerde grondrechten; 

1. benadrukt dat bij de ontwikkeling van de Europese openwetenschapscloud terdege 

rekening moet worden gehouden met de in het Handvest van de grondrechten verankerde 

grondrechten, in het bijzonder met het recht op gegevensbescherming, privacy, vrijheid en 

beveiliging, en dat deze cloud moet voldoen aan de beginselen van ingebouwde privacy 

en standaardprivacy, en de beginselen van evenredigheid, noodzakelijkheid, minimale 

gegevensverwerking en doelbinding; onderkent dat met het hanteren van extra 

waarborgen, zoals pseudonimisering, anonimisering of cryptografie, met inbegrip van 

versleuteling, de risico’s beperkt kunnen worden en de bescherming van personen kan 

worden verbeterd wanneer persoonsgegevens worden gebruikt in bigdatatoepassingen of 

cloudcomputing; wijst erop dat anonimisering een onomkeerbaar proces is, en verzoekt de 

Commissie richtsnoeren op te stellen voor de manier waarop gegevens geanonimiseerd 

kunnen worden; herhaalt dat er speciale bescherming nodig is voor gevoelige gegevens, 

overeenkomstig de bestaande wetgeving; benadrukt dat bovengenoemde beginselen, 

samen met hoge normen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid, nodig zijn 

om het vertrouwen van consumenten te winnen voor het Europees cloudinitiatief; 

2. benadrukt dat het gebruik van open normen en gratis opensourcesoftware vooral 

belangrijk is bij het waarborgen van de nodige transparantie bij de manier waarop 

persoons- en andere soorten gevoelige gegevens in feite worden beschermd; 

3. is van mening dat de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de 

onlangs aangenomen algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 

2016/679)1 en de richtlijn gegevensbescherming inzake rechtshandhaving (Richtlijn (EU) 

2016/680)2, krachtige waarborgen biedt voor de bescherming van persoonsgegevens, 

waaronder de gegevens die verzameld, samengevoegd en gepseudonimiseerd zijn met het 

oog op wetenschappelijk onderzoek, en gevoelige medische gegevens, samen met 

specifieke voorwaarden voor de bekendmaking ervan, het recht van personen om bezwaar 

te maken tegen verdere verwerking van hun gegevens, en regels voor de toegang tot 

ordehandhavingsautoriteiten in het kader van strafrechtelijk onderzoek; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met deze waarborgen bij de ontwikkeling van de Europese 

                                                 
1 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 
2 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.  
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openwetenschapscloud en de tenuitvoerlegging van de regels voor de toegang tot de 

gegevens die daarin opgeslagen zijn; ziet in dat een geharmoniseerde aanpak van de 

tenuitvoerlegging van de algemene verordening gegevensbescherming, waaronder 

richtsnoeren, toolkits voor naleving van de afspraken en bewustmakingscampagnes voor 

burgers, onderzoekers en bedrijven cruciaal is, vooral voor de ontwikkeling van de 

Europese openwetenschapscloud en bevordering van de samenwerking op 

onderzoeksgebied, onder andere door middel van supercomputers; 

4. is van mening dat het vrije verkeer van gegevens gunstig is voor de digitale economie en 

de ontwikkeling van wetenschap en onderzoek; onderstreept dat het initiatief van de 

Commissie voor het vrije verkeer van gegevens de groeiende Europese sector voor 

cloudcomputing in staat moet stellen om een prominentere plek in te nemen bij de 

wereldwijde innovatiewedloop, zo ook voor wetenschappelijke en innovatieve doeleinden; 

wijst erop dat elke doorgifte van persoonsgegevens naar de cloudinfrastructuur of andere 

ontvangers buiten de Unie moet voldoen aan de regels voor doorgifte als vastgelegd in de 

algemene verordening gegevensbescherming, en dat het initiatief van de Commissie voor 

het vrije verkeer van gegevens in overeenstemming moet zijn met deze bepalingen; 

benadrukt dat het initiatief ook gericht moet zijn op de opheffing van beperkingen voor de 

locatie waar bedrijven de infrastructuur of de gegevensopslag moeten vestigen, zodat deze 

geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van de Europese economie, en 

wetenschappers geheel en al de vruchten kunnen plukken van datagestuurde wetenschap, 

maar dat beperkingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming wel 

gehandhaafd moeten blijven om mogelijke toekomstige gevallen van misbruik van de 

Europese openwetenschapscloud te voorkomen; 

5. benadrukt dat de wetenschappelijke wereld beveiligde, veilige opensource-infrastructuur 

met een hoge capaciteit nodig heeft om het onderzoek vooruit te helpen en eventuele 

cyberaanvallen, gevallen van misbruik en inbreuken op de beveiliging van 

persoonsgegevens te voorkomen, met name als grote hoeveelheden gegevens worden 

verzameld, opgeslagen en verwerkt; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 

ontwikkeling van de benodigde technologie, onder meer cryptografische technologieën, te 

steunen en te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de benadering van 

ingebouwde beveiliging; staat achter de inspanningen van de Commissie om de 

samenwerking tussen overheidsinstanties, het Europese bedrijfsleven, met inbegrip van 

kmo’s en start-ups, onderzoekers en academici op het gebied van big data en 

cyberveiligheid vanaf de prille stadia van het onderzoeks- en innovatieproces te 

bevorderen, om innovatieve en betrouwbare Europese oplossingen en 

marktmogelijkheden te kunnen creëren maar daarbij wel een toereikend veiligheidsniveau 

te garanderen; 

6. dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor de krachtige en essentiële ontwikkeling 

van zo sterk mogelijke versleutelingssystemen, die niet mogen worden gekraakt, zelfs niet 

door personen met vijandige bedoelingen van een buitenlandse mogendheid, en die het 

werk van de wetenschappelijke wereld binnen de EU indien nodig zullen beschermen; 

7. is ervan overtuigd dat de Unie voorop moet lopen bij de beveiliging en bescherming van 

persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens, en moet pleiten voor een hoog niveau 

van gegevensbescherming en -beveiliging wereldwijd; is van mening dat het EU-kader 

voor gegevensbescherming, samen met een inclusieve strategie voor cyberveiligheid 
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waarmee een betrouwbare gegevensinfrastructuur wordt gewaarborgd die is beschermd 

tegen het verlies van, inbreuken en aanvallen op gegevens, een concurrentievoordeel kan 

opleveren voor Europese bedrijven op het vlak van privacy; dringt er bij de Commissie op 

aan te garanderen dat de Europese cloud zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid en 

objectiviteit zal behouden en het werk van de wetenschappelijke gemeenschap binnen de 

Unie zal beschermen.  
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