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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om 
visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet5,

A. der henviser til, at det digitale indre marked er en faktor af afgørende betydning for at 
opfylde målene i EU 2020-strategien, en vigtig drivkraft for at nå målene i akten for det 
indre marked og som reaktion på den økonomiske og finansielle krise, som EU 
gennemgår;

B. der henviser til, at bredbåndsdækning overalt i EU, universel og lige adgang til 
internettjenester for alle borgere og en garanti for netværksneutralitet er en væsentlig 
forudsætning for at udvikle et europæisk cloud-system;

C. der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten blandt andet har til formål at øge 
anvendelsen af bredbånd i Europa; 

D. der henviser til, at fordelene ved cloud-teknologien består i omkostningsbesparelser, 
jobskabelse og nye forretningsmuligheder, fleksibilitet (tilpasning af 
datalagringskapaciteten til de eksisterende behov), mobilitet (for arbejdstagere, 
virksomheder og borgere), øget konkurrenceevne via potentielle stordriftsfordele og 

                                               
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
2 EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.
3 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
4 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
5 EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
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innovationspotentialet ved nye tjenester, der efterhånden fører til økonomisk udbytte, 
navnlig for SMV’er (små og mellemstore virksomheder);

E. der henviser til, at cloud computing skulle stimulere SMV'ernes integration takket være 
reduktionen af hindringerne for at komme ind på markedet (f.eks. reduktion i 
omkostningerne ved it-infrastruktur);

F. der henviser til, at det er af afgørende betydning for det europæiske cloud-system, at de 
europæiske retsstandarder for databeskyttelse garanteres;

G. der henviser til, at udviklingen af cloud computing skulle bidrage til at fremme 
kreativiteten til gavn for både rettighedshavere og brugere; der desuden henviser til, at 
forvridninger på det indre marked derved skulle undgås, og forbrugernes og erhvervslivets 
tillid til cloud computing styrkes;

1. er opmærksom på det store økonomiske, sociale og kulturelle potentiale ved cloud 
computing og glæder sig over Kommissionens initiativ til at lancere en omfattende cloud-
strategi og således tage stilling til de dermed forbundne retlige spørgsmål;

2. fremhæver de mange muligheder ved at have adgang til data fra samtlige apparater, der er 
koblet til internet;

3. understreger, at den langsigtede strategiske dimension ved cloud computing fuldt ud bør 
anerkendes og støttes som en mulighed for igen at sætte skub i den europæiske økonomi 
(herunder gennem forskning og udvikling samt anvendelse af cloud-teknologi i f.eks. 
erhvervslivet)

4. fastholder imidlertid, at der er problemer forbundet med anvendelsen af cloud computing, 
at virksomhederne bør have hjælp til at identificere, vælge og gennemføre cloud-
løsninger, der er tilpasset deres behov, og at udviklingen af adgang til 
højhastighedsbredbånd bør støttes;

5. understreger, at brugerens frygt for at miste kontrollen over data og for at være afhængig 
af eksterne udbydere som følge af outsourcing af data kan underminere brugerens tillid til 
cloud computing; fastholder derfor, at databeskyttelse skal sikres fuldt ud for at skabe og 
bevare såvel de offentlige som de private brugeres tillid til cloud computing; 

6. understreger især behovet for at sikre en passende beskyttelse af følsomme oplysninger 
såsom f.eks. helbredsoplysninger;

7. mener, at der ligger en stor udfordring i at sikre dataenes portabilitet, integritet, 
fortrolighed, tilgængelighed og reversibilitet samt tjenesternes, platformenes og 
infrastrukturernes interoperabilitet, i betragtning af at alt dette er af væsentlig betydning 
for at stimulere innovation og konkurrence; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
udbydere af cloud computing ikke fastlåser brugere til deres egne tjenester, og at brugerne 
beholder fuld kontrol over deres data og efter anmodning kan skifte til en anden tjeneste 
uden unødig forsinkelse, gratis og uden tab af data;  mener, at det er væsentligt at leve op 
til disse udfordringer for at opbygge forbrugernes, erhvervslivets og den offentlige sektors 
tillid til tjenester, der er baseret på cloud computing, og udnytte det fulde potentiale ved 
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sådanne tjenester;

8. minder om, at Europa bør udnytte, at denne teknologi befinder sig på et relativt tidligt 
stadium, og arbejde på at udvikle den for at kunne udnytte de stordriftsfordele, som denne 
teknologi forventes at give, og derved sætte nyt skub i økonomien, navnlig i ikt-sektoren;

9. fremhæver betydningen af cloud computing for SMV'er - navnlig for dem, der er 
hjemmehørende i lande med økonomiske vanskeligheder eller i afsidesliggende 
yderområder - som et middel til at imødegå deres isolation og gøre dem mere 
konkurrencedygtige samt for de offentlige myndigheder, idet det giver dem mulighed for 
at gøre deres tjenester mere effektive og fleksible og nedbringe deres omkostninger og 
bureaukratiet;

10. beklager, at uensartede lovbestemmelser på området for cloud computing fører til 
opsplitning af det digitale indre marked og store transaktionsomkostninger for udbydere 
og brugere af cloud computing;

11. opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger 
vedrørende krav om gennemsigtighed og til forebyggelse af misbrug og illoyal praksis; 
opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at 
forbrugerlovgivningen finder anvendelse på cloud computing-tjenesterne på en generel og 
ensartet måde i hele EU;

12. glæder sig over, at Kommissionen har taget skridt til at udvikle standardaftalevilkår for 
hele EU ved at tage hensyn til nationale henstillinger og bedste praksis, i betragtning af at 
det er vigtigt med både stor sikkerhed i tjenesterne og retssikkerhed for brugerne af cloud 
computing for yderligere at øge udviklingen af cloud computing-tjenester; mener 
imidlertid, at dette ikke bør forhindre markedet i at udvikle cloud-tjenester, der modsvarer 
forbrugernes, erhvervslivets eller regeringernes behov;

13. beklager medlemsstaternes forslag om at beskære Connecting Europe-faciliteten med 
8,2 mia. EUR i den kommende flerårlige finansielle ramme (FFR);

14. tilskynder Kommissionen til at sikre en teknologineutral tilgang med åbne og 
interoperable standarder med henblik på at maksimere konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder;

15. glæder sig over Kommissionens hensigt om at oprette et EU-dækkende 
certificeringssystem, der kan give udviklere og udbydere af cloud computing-tjenester 
incitament til at investere i en bedre beskyttelse af privatlivets fred; 

16. understreger, at brugerne ikke nødvendigvis er bekendt med, at de tjenester, de anvender, 
er afhængige af cloud computing; påpeger derfor behovet for, at brugerne oplyses bedre 
om behandlingen af deres oplysninger, især af hvem, hvor og hvordan deres oplysninger 
behandles;

17. understreger, at den offentlige sektor spiller en afgørende rolle i udviklingen af cloud 
computing; glæder sig over oprettelsen af det europæiske cloudpartnerskab og over de 
konklusioner, som dets styringskomité vedtog efter sit første møde; understreger behovet 
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for at udarbejde EU-omfattende og nationale henstillinger og bedste praksis for overførsel 
af offentlig anvendelse af it til cloud computing, samtidig med at der sikres stor 
bevidsthed omkring sikkerhedsspørgsmålet, navnlig i forbindelse med personoplysninger; 

18. opfordrer Kommissionen til gennem vedtagelsen af standardaftalebestemmelser eller 
bindende virksomhedsregler at sikre, at enhver overførsel af en EU-cloud-brugers 
personlige oplysninger til et tredjeland skal være omfattet af strenge sikkerhedskrav og 
betingelser i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse;

19. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at revidere 
Safe harbour-aftalen mellem EU og USA for at tilpasse den til den teknologiske 
udvikling, navnlig med hensyn til aspekter forbundet med cloud computing;

20. understreger, at cloud computing rejser spørgsmålet om bestemmelse af, hvilken 
lovgivning finder anvendelse og definition af, hvilket ansvar alle de interesserede parter 
har, for så vidt angår gennemførelsen af EU's databeskyttelseslovgivning, navnlig med 
hensyn til EU-brugeres data, som virksomheder fra tredjelande har lagret ved hjælp af 
cloud computing-teknologi; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at enhver overførsel og behandling af EU-borgeres personlige oplysninger foretaget 
af en cloud-operatør, der er hjemmehørende i et tredjeland, foregår i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen om databeskyttelse; opfordrer desuden Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at cloud-brugere, der er bosiddende i EU, underrettes, når 
cloud-operatører videregiver deres oplysninger til de retshåndhævende myndigheder i 
tredjelande; understreger især sine betænkeligheder vedrørende internettjenesteudbyderes 
ansvar, som omfatter databeskyttelse, i forbindelse med fremtidige handelsaftaler;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle den lovlige 
grænseoverskridende adgang til indhold og tjenester fra "skyen" og til at overveje at 
tilvejebringe mere fleksible licensordninger; foreslår, at Kommissionen i forbindelse med 
den revision af ophavsretsreglerne, som den er i gang med, fremsætter specifikke forslag 
til sikring af, at den fremtidige ordning fremmer distribution og udbredelse af cloud 
computing-tjenester og innovation; 

22. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle handelsaftaler mellem 
telekommunikationsoperatører og cloud-udbydere er i fuld overensstemmelse med EU's 
konkurrencelovgivning og giver forbrugerne mulighed for at få fuld adgang til alle cloud-
tjenester ved anvendelse af internetforbindelser, der udbydes af en hvilken som helst 
telekommunikationsoperatør;

23. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at datacentrenes beliggenhed er et yderst 
strategisk anliggende, samt på, hvilke følger det kan have, hvis de er placeret uden for 
EU's territorium, navnlig med hensyn til lagring af følsomme oplysninger eller 
oplysninger fra offentlige organer;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre cloud computing til en 
prioritering for forsknings- og udviklingsprogrammer og fremme det både i den offentlige 
forvaltning som en innovativ e-forvaltningsløsning i borgernes interesse og i den private 
sektor som et innovativt redskab til forretningsudvikling; 
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25. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at høre forbrugerorganisationer og erhvervslivet 
og tage behørigt hensyn til deres synspunkter, navnlig i forbindelse med fastsættelsen af 
aftalestandarder for cloud computing, og til regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-
Parlamentet vedrørende ekspertgruppens drøftelser og konklusioner;

26. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at informere navnlig små og 
mellemstore virksomheder om det økonomiske potentiale ved cloud computing;

27. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om foranstaltninger i forbindelse med 
ophavsretsafgifter, der kan fremme innovation og kreativitet til gavn for både 
rettighedshavere og brugere, og til at sikre, at digitalt indhold, der er omfattet af en 
licensaftale mellem tjenesteudbydere og rettighedshavere - og som er erhvervet lovligt af 
private eller virksomheder (med behørigt hensyn til alle dermed forbundne restriktioner 
for erhvervsmæssig udnyttelse) - ikke belægges med yderligere afgifter ved at blive 
oploadet til ”skyen” eller blive lagret i den via en tjenesteudbyder - forudsat, at 
rettighedshaveren faktisk har fået sit vederlag;

28. noterer sig det tekniske forhold, at myndighederne, herunder sikkerhedstjenesterne, i det 
land, hvor en cloud-behandling udføres, har adgang til de pågældende data; bemærker, at 
dette har konsekvenser ud fra et industrispionagesynspunkt; anmoder Kommissionen om 
at tage højde herfor, når den fremsætter forslag og afgiver henstillinger vedrørende cloud 
computing;

29. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af drøftelserne i dens ekspertgruppe at 
gøre det obligatorisk for cloud-udbydere at medtage visse nøglebestemmelser i aftalerne 
for at sikre tjenesternes kvalitet, for eksempel en forpligtelse til om nødvendigt at opdatere 
software og hardware, fastlægge, hvad der sker, hvis data går tabt, og at fastlægge, hvor 
lang tid det vil tage at løse et problem, eller hvor hurtigt krænkende materiale kan fjernes 
fra en cloud-tjeneste, i tilfælde af at cloud-kunden anmoder herom; 

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage konkrete foranstaltninger 
vedrørende anvendelse og fremme af cloud computing i forbindelse med åben adgang og 
åbne undervisningsressourcer;

31. opfordrer Kommissionen til at undersøge og finde frem til bedste praksis i de enkelte 
medlemsstater med hensyn til mulige besparelser i de offentlige udgifter ved anvendelse 
af cloud computing i den offentlige sektor, navnlig ved oprettelse af nye modeller for 
offentlige indkøb.
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