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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 
om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och parlamentets 
och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och 
parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG1,

– med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 99/44/EG om vissa aspekter rörande 
försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier2,

– med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter3,

– med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på 
den inre marknaden4,

– med beaktande av parlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället5,

A. Den digitala inre marknaden är en viktig faktor för att uppnå målen i Europa 2020-
strategin och ger uppnåendet av målen i inremarknadsakten en rejäl skjuts framåt samt 
motverkar den ekonomiska och finansiella krisen i EU.

B. Tillhandahållandet av ett heltäckande bredbandsnät inom EU, allmän och lika tillgång för 
alla medborgare till internettjänster och säkerställande av nätneutralitet är grundläggande 
förutsättningar för utvecklingen av ett europeiskt system för molnbaserade datortjänster.

C. Syftet med fonden för ett sammanlänkat Europa är att bland annat öka 
bredbandsanvändningen i Europa. 

D. Molntekniken ger vinster i form av kostnadsbesparningar, nya arbetstillfällen och 
affärsmöjligheter, flexibilitet (anpassning av datalagringskapacitet efter behov), rörlighet 
(för arbetstagare, företag och medborgare), större konkurrenskraft genom 
stordriftsfördelar och innovationspotential för nya tjänster som i slutändan ger 
ekonomiska fördelar, särskilt för små och medelstora företag.

                                               
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.
2 EGT L 171, 07.07.1999, s. 12.
3 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
4 EGT L 178, 17.07.2000, s. 1.
5 EGT L 167, 22.06.2001, s. 10.
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E. Molnbaserade datortjänster bör stimulera små och medelstora företags integrering tack 
vare färre hinder för marknadstillträde (t.ex. minskade kostnader för it-infrastruktur).

F. Det mycket viktigt för ett europeiskt system för molnbaserade datortjänster att rättsliga
standarder för uppgiftsskydd garanteras.

G. Utvecklingen av molnbaserade datortjänster bör bidra till at främja kreativitet som gynnar 
både rättighetshavarna och användarna. Dessutom bör man i processen undvika en 
snedvridning av den inre marknaden och stärka konsumenters och företags förtroende för 
molnbaserade datortjänster.

1. Europaparlamentet noterar att de molnbaserade datortjänsterna rymmer en stor 
ekonomisk, social och kulturell potential och välkomnar att kommissionen tagit initiativ 
till en omfattande molnstrategi och därmed tagit sig an de rättsliga frågor som hänger 
samman med detta.

2. Europaparlamentet betonar de enorma möjligheterna med att ha tillgång till uppgifter från 
all utrustning som är ansluten till internet.

3. Europaparlamentet understryker att den långsiktiga strategiska dimensionen av 
molnbaserade datortjänster bör erkännas fullt ut och stödjas eftersom det innebär en 
möjlighet till återhämtning för den europeiska ekonomin (där t.ex. forskning och 
utveckling ingår och användningen av molnteknik i näringslivet).

4. Europaparlamentet betonar emellertid problemen i samband med användningen av 
molnbaserade datortjänster, och att företag bör få hjälp med att fastställa, välja och 
genomföra molnlösningar som är anpassade till deras behov och att utvecklingen mot 
tillgång till höghastighetsinternet (bredband) bör stödjas.

5. Europaparlamentet understryker att användarens rädsla för att förlora kontrollen över 
uppgifterna och beroendet av externa leverantörer till följd av att uppgifter läggs ut kan 
undergräva användarnas förtroende för molnbaserade datortjänster. Parlamentet insisterar 
därför på att man måste var noga med att säkerställa uppgiftsskyddet för att skapa och 
behålla både offentliga och privata användares förtroende för molnbaserade datortjänster. 

6. Europaparlamentet understryker särskilt att det behövs ett fullgott skydd för känsliga 
uppgifter, som exempelvis hälsorelaterade uppgifter.

7. Europaparlamentet anser att det innebär en stor utmaning att säkra uppgifternas 
portabilitet, integritet, sekretess och tillgången till dessa liksom tjänsternas reverserbarhet 
och driftskompatibilitet, eftersom alla dessa är nödvändiga för att stimulera innovationen 
och konkurrenskraften. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att 
molnleverantörer inte låser molnanvändare till just deras tjänster, och att användarna 
behåller full kontroll över sina uppgifter och kan byta till en annan tjänst på begäran, utan 
onödigt dröjsmål, kostnadsfritt och utan förlust av uppgifter. Det är mycket viktigt att få 
bukt med dessa problem för att skapa förtroende bland konsumenter, företag och den 
offentliga sektorn för molnbaserade tjänster samt frigöra deras full potential.
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8. Europaparlamentet påminner om att EU måste utnyttja det faktum att denna teknik
befinner sig på ett relativt tidigt skede och arbeta för att utveckla den, för att dra nytta av 
de stordriftsfördelar som den förväntas ge och därmed få igång ekonomin, särskilt inom 
IKT-sektorn.

9. Europaparlamentet framhåller att molnbaserade datortjänster är viktiga för små och 
medelstora företag, särskilt för företag som är etablerade i länder med ekonomiska 
problem eller i avlägset belägna områden eller randområden, som ett sätt att motverka 
deras isolering och göra dem mer konkurrenskraftiga, liksom för offentliga förvaltningar, 
som kan öka sin effektivitet och flexibilitet och minska sina utgifter och sin byråkrati.

10. Europaparlamentet beklagar att olika rättsliga bestämmelser på området för molnbaserade 
datortjänster lett till en splittring av den digitala inre marknaden och till höga 
transaktionskostnader för leverantörer och användare av molnbaserade datortjänster.

11. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå lagstiftningsåtgärder om 
krav på insyn och att förhindra otillbörlig och orättvis praxis. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen och medlemsstaterna att se till att konsumentregelverket gäller för 
molnbaserade datortjänster på ett heltäckande och enhetligt sätt i hela EU.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för att utveckla EU-omfattande 
standardavtalsvillkor genom att beakta nationella rekommendationer och bästa praxis, 
eftersom hög säkerhet för tjänster och rättslig säkerhet är viktigt för molnanvändare och 
molnleverantörer för att kunna vidareutveckla molntjänster. Parlamentet anser dock att 
marknaden inte bör hindras från att utveckla molntjänster för att möta konsumenternas, 
företagens eller myndigheternas behov.

13. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna har föreslagit att anslagen till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa ska skäras ned med 8,2 miljarder euro i kommande fleråriga 
budgetram.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa teknikneutralitet genom öppna 
och driftskompatibla standarder för att skapa största möjliga konkurrens och 
konsumentutbud.

15. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens avsikt att inrätta ett EU-omfattande 
certifieringssystem vilket skulle ge utvecklare och leverantörer av molnbaserade 
datortjänster incitament att investera i bättre integritetsskydd. 

16. Europaparlamentet understryker att användare inte nödvändigtvis är medvetna om att de 
tjänster de använder är molnbaserade datortjänster. Användare måste därför få mer 
information om behandlingen av deras uppgifter, särskilt av vem, var och hur deras 
uppgifter behandlas.

17. Europaparlamentet understryker att den offentliga sektorn spelar en viktig roll i 
utvecklingen av molnbaserade datortjänster. Parlamentet välkomnar det europeiska 
partnerskapet för molntjänster och slutsatserna från det första styrelsemötet. Parlamentet 
betonar att det behövs EU-omfattande och nationella rekommendationer samt bra metoder 
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för övergången av offentlig it-användning till molntjänster, samtidigt som man bör vara 
mycket medveten om säkerhetsfrågor, särskilt när det gäller personuppgifter. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom att anta standardavtalsklausuler 
eller bindande företagsregler se till att alla överföringar från EU av molntjänstanvändares 
personuppgifter till tredjeland omfattas av strikta skyddsåtgärder och villkor, i enlighet 
med EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om Safe Harbour-
överenskommelsen mellan EU och USA om uppgiftsskydd bör ses över för att anpassa 
den till den tekniska utvecklingen, särskilt med tanke på frågor med koppling till 
molnbaserade datortjänster.

20. Europaparlamentet understryker att molnbaserade datortjänster aktualiserar frågan om att 
fastställa den lagstiftning som ska gälla och ansvaret för alla berörda parter när det gäller 
att tillämpa EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt i fråga om företag som är 
etablerade i tredjeländer som använder molnteknik för att lagra EU-användares uppgifter. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att överföring 
och behandling av EU-invånares personuppgifter som görs av en i ett tredjeland etablerad 
molnoperatör sker i enlighet med EU-lagstiftning om uppgiftsskydd. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas dessutom att se till att EU-baserade molnanvändare 
underrättas när molnoperatörer vidarebefordrar deras uppgifter till rättsvårdande 
myndigheter i tredjeland. Parlamentet framhåller framför allt sin oro för framtida 
handelsavtal om internetleverantörernas ansvar, som omfattar dataskydd.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förenkla den lagliga 
gränsöverskridande tillgången till innehåll och tjänster i molnen, och att överväga 
tillhandahållande av flexiblare tillståndssystem. Parlamentet föreslår att kommissionen, 
under den pågående översynen av upphovsrätten, antar särskilda förslag som garanterar att 
det system som kommer att användas i framtiden kommer att främja distributionen och 
spridningen av molnbaserade datortjänster och innovationer. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att kommersiella avtal mellan 
teleoperatörer och molnleverantörer är helt i överensstämmelse med EU:s 
konkurrenslagstiftning och att dessa gör så att konsumenter kan få full tillgång till 
molntjänster genom att använda en internetanslutning som en teleoperatör erbjuder.

23. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på att det är strategiskt betydelsefullt 
var datacentrumet ligger och på vilka följderna kan bli av att ha sådana centrum utanför 
EU, särskilt när det gäller lagring av känsliga uppgifter eller av uppgifter från offentliga 
organ.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera 
molnbaserade datortjänster i forsknings- och utvecklingsprogram och att främja 
användningen av dem inom den offentliga förvaltningen i form av innovativa e-
förvaltningslösningar i allmänhetens intresse och inom den privata sektorn som ett 
innovativt verktyg för näringslivsutveckling. 
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25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet samråda med 
konsumentorganisationer och näringslivet och beakta deras synpunkter, särskilt i fråga om 
avtalsstandarder för molnbaserade datortjänster, och att regelbundet rapportera till 
parlamentet om diskussionerna inom expertgruppen och vad den kommit fram till.

26. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt informera 
små och medelstora företag om de molnbaserade datortjänsternas ekonomiska potential.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för upphovsrättsavgifter 
som främjar innovation och kreativitet till gagn för både rättsinnehavre och användare, 
och se till att det digitala innehåll som omfattas av ett licensavtal mellan 
tjänsteleverantörer och rättighetshavare och lagligen förvärvats av privatpersoner eller 
företag (med hänsyn till tillhörande restriktioner om villkor för yrkesmässig användning) 
inte ska vara förknippat med ytterligare avgifter på grund av det uppladdats till molnet 
eller lagrats av en tjänsteleverantör, förutsatt att ersättningen till rättighetshavarna har 
betalats ut.

28. Europaparlamentet noterar det tekniska faktum att om behandlingen i molnet görs i ett 
visst land har myndigheterna i det landet, inklusive säkerhetstjänsterna, tillgång till 
uppgifterna. Detta får följder ur ett industrispionageperspektiv. Kommissionen uppmanas 
att ta detta i beaktande när den lägger fram förslag och rekommendationer om 
molnbaserade datortjänster.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för diskussionerna i 
expertgruppen göra det obligatoriskt för molnleverantörer att i avtal ta med vissa 
nyckelklausuler som garanterar tjänstens kvalitet, såsom skyldigheten att vid behov 
uppdatera mjukvara och hårdvara, fastställa vad som händer om uppgifter går förlorade, 
och att bestämma den tid som det får ta att lösa ett problem och hur snabbt molntjänsten 
kan ta bort kränkande material, på molnanvändarens eventuella begäran. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta konkreta 
åtgärder för användning och främjande av molnbaserade datortjänster i samband med fri 
tillgång och öppna utbildningsresurser.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och fastställa bra metoder 
inom enskilda medlemsstater om vilka besparingar av offentliga utgifter som kan göras 
genom användning av molnbaserade datortjänster inom den offentliga sektorn, särskilt 
genom nya modeller för upphandling. 
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