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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:

– gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad1,

– gezien Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen2,

– gezien Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens3,

– gezien de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2000 
inzake bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, in het 
bijzonder de elektronische handel, in de interne markt4,

– gelet op Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappĳ5,

A. overwegende dat de digitale interne markt een sleutelfactor bij de omzetting van de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie is, en een belangrijke impuls om de 
doelstellingen van de Single Market Act te kunnen realiseren en een antwoord te kunnen 
bieden op de economische en financiële crisis in de EU;

B. overwegende dat de beschikbaarheid in de hele EU van breedbandnetwerken, een 
universele en gelijkwaardige toegang van alle burgers tot internetdiensten en de 
waarborging van netneutraliteit de fundamentele voorwaarden zijn voor de ontwikkeling 
van een Europees cloud-systeem;

C. overwegende dat de Connecting Europe Facility een van de initiatieven is die – onder 
andere -bedoeld zijn om de opkomst van breedband in Europa te bevorderen; 

D. overwegende dat cloud-technologie onder andere resulteert in kostenbesparingen, nieuwe 
banen en nieuwe bedrijfskansen, flexibiliteit (aanpassing van capaciteit voor het opslaan 
van gegevens aan behoeften), mobiliteit (van werknemers, bedrijven en burgers), meer 
concurrentie door potentiële schaalvoordelen en innovatief potentieel van nieuwe 

                                               
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.
2 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12.
3 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
4 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
5 PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.
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diensten, en op termijn in economische voordelen, in het bijzonder voor kleine en 
middelgrote ondernemingen; 

E. overwegende dat cloud-computing de integratie van kmo’s moet stimuleren door 
belemmeringen voor markttoetreding te beperken (bijvoorbeeld verlaging van de kosten 
voor IT-infrastructuur);

F. overwegende dat het waarborgen van Europese rechtsnormen met betrekking tot 
gegevensbescherming van essentieel belang is voor een Europees cloud-systeem;

G. overwegende dat de ontwikkeling van cloud-computing een bijdrage moet leveren aan 
meer creativiteit, ten behoeve van zowel rechthebbenden, als gebruikers; verder 
overwegende dat hierbij verstoringen van de interne markt moeten worden vermeden en 
dat het vertrouwen van consumenten en het bedrijfsleven in cloud-computing moet 
worden bevorderd;

1. is doordrongen van de enorme economische, sociale en culturele mogelijkheden van 
cloud-computing en is er verheugd over dat de Commissie het initiatief voor een 
veelomvattende cloud-strategie heeft genomen, en daarmee een antwoord probeert te 
vinden op de vragen die op juridisch gebied rijzen;

2. benadrukt de ruime mogelijkheden voor toegang tot gegevens vanaf elk toestel dat 
verbonden is met het internet;

3. onderstreept dat de strategische langeretermijndimensie van cloud-computing ten volle 
moet worden erkend en ondersteund als een kans om de Europese economie nieuw leven 
in te blazen (inclusief onderzoek en ontwikkeling, en het gebruik van cloud-technologie in 
bijvoorbeeld de industrie);

4. wijst echter met klem op de problemen met betrekking tot het gebruik van cloud-
computing om ondernemingen te helpen cloud-oplossingen te identificeren, te kiezen en 
in de praktijk te brengen en om de ontwikkeling van de toegang tot zeer snel 
breedbandinternet te ondersteunen;

5. benadrukt dat de angst met betrekking tot het verlies van controle van de gebruiker over 
zijn gegevens en met betrekking tot de afhankelijkheid van externe aanbieders als gevolg 
van de uitbesteding van gegevensbeheer het vertrouwen van de gebruikers in cloud-
computing kan ondermijnen; dringt er derhalve op aan dat gegevensbescherming 
nauwlettend moet worden gewaarborgd om het vertrouwen van zowel overheids- als 
particuliere gebruikers in cloud-computing in stand te houden; 

6. beklemtoont in het bijzonder de noodzaak om te zorgen voor adequate bescherming van 
gevoelige gegevens, zoals gegevens met betrekking tot de gezondheid;

7. is van oordeel dat dataportabiliteit, integriteit, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, 
omkeerbaarheid en interoperabiliteit van diensten, platforms en 
infrastructuurvoorzieningen een grote uitdaging vormt aangezien al deze concepten een 
conditio sine qua non zijn voor het bevorderen van innovatie en concurrentie; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat cloud-aanbieders gebruikers van de cloud niet 'gijzelen' 



AD\937059NL.doc 5/9 PE504.198v02-00

NL

voor hun eigen diensten en dat gebruikers volledig de controle over hun gegevens 
behouden en wanneer zij dat wensen zonder vertraging en gratis en zonder 
gegevensverlies naar een andere aanbieder kunnen overstappen; is van mening dat het 
aanpakken van deze kwesties cruciaal is voor het bij consumenten, het bedrijfsleven en de 
publieke sector creëren van vertrouwen in 'cloud-based' diensten, en voor het aanboren 
van het volledige potentieel ervan;

8. wijst erop dat Europa gebruik moet maken van het feit dat deze technologie zich relatief in 
een beginfase bevindt en moet inzetten op de ontwikkeling daarvan om haar voordeel te 
doen met de schaalvoordelen die zij naar verwachting zal opleveren, waarmee zij een 
impuls zal geven aan haar economie, met name in de ICT-sector;

9. onderstreept het belang van cloud-computing voor kmo's, vooral zij die gevestigd zijn in 
landen met economische problemen en in verafgelegen of perifere gebieden, omdat 
hiermee hun isolement kan worden doorbroken en hun concurrentiekracht kan worden 
versterkt, alsmede voor de overheid, omdat hiermee de efficiëntie en flexibiliteit van haar 
diensten kan worden vergroot en de kosten en bureaucratie kunnen worden 
teruggedrongen;

10. betreurt het feit dat uiteenlopende wettelijke voorschriften bij cloud-computing leiden tot 
versnippering van de digitale interne markt en hoge transactiekosten voor aanbieders van 
cloud-diensten en cloud-gebruikers;

11. vraagt de Commissie dan ook wetgevingsvoorstellen te doen voor vereisten op het vlak 
van transparantie en misbruik en oneerlijke praktijken te bestrijden;  verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarnaast ervoor te zorgen dat het consumentenacquis op
alomvattende en uniforme wijze in de hele EU op cloud-computing van toepassing is;

12. is verheugd over hetgeen de Commissie heeft gedaan op het gebied van het ontwikkelen 
van pan-Europese standaard-contractbepalingen met inachtneming van nationale 
aanbevelingen en goede praktijken, gezien het feit dat zowel een hoge mate van veiligheid 
van diensten, als juridische zekerheid voor aanbieders van cloud-diensten én cloud-
gebruikers belangrijk zijn met het oog op de verdere evolutie van cloud-diensten; is 
evenwel van oordeel dat dit de markt er niet van moet weerhouden cloud-diensten te 
ontwikkelen die rekening houden met de behoeften van consumenten, het bedrijfsleven en 
overheden;

13. betreurt het voorstel van de lidstaten om de begroting voor de Connecting Europe Facility 
in het komende meerjarig financieel kader (MFK) met EUR 8,2 miljard te verlagen;

14. roept de Commissie op te zorgen voor een technologisch neutrale aanpak, ondersteund 
door open en interoperabele normen, teneinde de concurrentie en de keuze voor de 
consumenten zo groot mogelijk te maken;

15. is verheugd over het voornemen van de Commissie een certificeringssysteem voor de 
gehele EU op te zetten, hetgeen een stimulans zou bieden voor ontwikkelaars en 
aanbieders van cloud-diensten om te investeren in een betere bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer; 
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16. onderstreept dat gebruikers er zich niet noodzakelijkerwijs van bewust zijn dat de diensten 
waarvan zij gebruikmaken op cloud-computing zijn gebaseerd; dringt er derhalve op aan 
dat gebruikers beter moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens, 
met name door wie, waar en hoe hun gegevens worden verwerkt;

17. onderstreept dat de overheidssector een essentiële rol speelt bij de ontwikkeling van 
cloud-computing;  is verheugd over de oprichting van het Europees cloud-partnerschap en 
de door zijn stuurgroep na diens eerste vergadering aangenomen conclusies; onderstreept 
de noodzaak om EU-brede en nationale aanbevelingen en beste praktijken uit te werken 
om het gebruik van IT door het publiek over te zetten naar cloud-computing en 
tegelijkertijd te zorgen voor een hoge mate van bewustzijn rond veiligheid, met name 
wanneer het om persoonsgegevens gaat; 

18. roept de Commissie op om middels het aannemen van standaard-contractbepalingen of 
bindende bedrijfsvoorschriften ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens 
van een in de EU gevestigde cloud-gebruiker aan een derde land onderworpen is aan 
strenge waarborgen en voorwaarden in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake
gegevensbescherming;

19. roept de Commissie op te onderzoeken in hoeverre het Veilige haven-akkoord tussen de 
EU en de VS in aanmerking komt om te worden herzien, teneinde het aan te passen aan 
technologische ontwikkelingen, met name wat betreft aspecten die verband houden met 
cloud-computing;

20. onderstreept dat het bij cloud-computing van belang is te bepalen wat het toepasselijke 
recht is en de verantwoordelijkheden van alle belanghebbende partijen vast te stellen wat 
betreft de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, met name 
ten aanzien van gegevens van Europese gebruikers die door bedrijven uit derde landen 
met behulp van cloud-technologie zijn bewaard; roept de Commissie en de lidstaten 
derhalve op te garanderen dat de overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar 
en de verwerking van deze gegevens door een in een derde land gevestigde exploitant van 
cloud-diensten plaatsvindt in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake 
gegevensbescherming; verzoekt de Commissie en de lidstaten verder ervoor zorgen dat in 
de EU gevestigde cloud-gebruikers ervan op de hoogte worden gebracht wanneer 
exploitanten van cloud-diensten hun gegevens aan rechtshandhavingsinstanties van een 
derde land bekendmaken; maakt zich in het bijzonder zorgen over hetgeen in toekomstige 
handelsovereenkomsten zal komen te staan over de verantwoordelijkheden van de 
aanbieders van internetdiensten, waaronder die op het gebied van de 
gegevensbescherming;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten de wettelijke grensoverschrijdende toegang tot 
cloud-inhoud en -diensten te vereenvoudigen, en na te denken over een flexibeler systeem 
van vergunningen; verzoekt de Commissie in het kader van de continu herziening van de 
auteursrechtregels specifieke voorstellen uit te werken die resulteren in een breder gebruik 
van diensten op het gebied van cloud-computing en in meer innovatie; 

22. vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat handelsovereenkomsten tussen 
telecomexploitanten en aanbieders van cloud-diensten volledig in overeenstemming zijn 
met het EU-recht inzake mededinging en consumenten volledige toegang geven tot alle 
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cloud-diensten via de internettoegang van elke telecomexploitant;

23. vestigt de aandacht van de Commissie op de uiterst strategische aard van de locatie van 
datacentra en de potentiële impact van een dergelijke locatie buiten het grondgebied van 
de EU, met name wat betreft de opslag van gevoelige gegevens of gegevens van openbare 
lichamen;

24. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om cloud-computing prioriteit in 
onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's te geven en het in het openbaar bestuur als 
innovatieve oplossing voor e-overheidsdiensten in het belang van de burgers, alsmede in 
de private sector als innovatief instrument voor de ontwikkeling van bedrijven, te 
stimuleren. 

25. roept de Commissie op consumentenorganisaties en het bedrijfsleven regelmatig te 
raadplegen en hun opmerkingen naar behoren in acht te nemen, met name wat betreft de 
opstelling van contractuele normen voor cloud-computing, en regelmatig verslag te doen 
aan het Europees Parlement over de discussies en de door de deskundigengroep getrokken 
conclusies;

26. spoort de Commissie en de lidstaten aan het economisch potentieel van cloud-computing 
kenbaar te maken aan met name kleine en middelgrote ondernemingen;

27. verzoekt de Commissie een voorstel te doen voor auteursrechtenheffingen die innovatie 
bevorderen en creativiteit stimuleren ten behove van zowel rechthebbenden, als 
gebruikers, en die bewerkstelligen dat op digitale inhoud waarop een licentie-
overeenkomst tussen dienstenaanbieders en rechthebbenden van toepassing is en die 
legaal door privépersonen of bedrijven is verworven (met inachtneming van beperkingen 
op het zakelijk gebruik) geen bijkomende heffingen worden geheven omdat deze door een 
dienstenaabieder naar de cloud wordt geüpload of in de cloud wordt opgeslagen, op 
voorwaarde dat de rechthebbenden daadwerkelijk een vergoeding heben ontvangen;

28. neemt nota van het technologische feit dat als de cloud-verwerking in een bepaald land 
plaatsvindt, de autoriteiten van dat land, met inbegrip van de veiligheidsdienst, toegang 
hebben tot de gegevens; merkt op dat dit gevolgen heeft met het oog op industriële 
spionage; vraagt de Commissie dit in aanmerking te nemen wanneer zij voorstellen en 
aanbevelingen met betrekking tot cloud-computing uitvaardigt;

29. roept de Commissie op in het kader van de discussies in haar deskundigengroepen 
aanbieders van cloud-diensten te verplichten bepaalde essentiële bepalingen in 
overeenkomsten op te nemen die de kwaliteit van de dienst garanderen, zoals een 
verplichting om software en hardware waar noodzakelijk bij te werken, en te bepalen wat 
er gebeurt wanneer gegevens kwijtraken, hoe lang het duurt om een probleem op te lossen 
of hoe snel de cloud-dienst provocerend materiaal kan verwijderen indien de klant van de 
aanbieder van cloud-diensten hierom verzoekt; 

30. verzoekt de Commissie en de lidstaten concrete maatregelen te treffen voor het gebruik en 
de bevordering van cloud-computing met betrekking tot open toegang en open 
onderwijsmiddelen;
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31. vraagt de Commissie binnen de afzonderlijke lidstaten beste praktijken te bestuderen en 
te identificeren met betrekking tot potentiële besparingen die in overheidsuitgaven 
zouden kunnen worden gerealiseerd middels het gebruik van cloud-diensten door de 
overheidssector, met name door nieuwe inkoopmodellen te ontwikkelen.
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