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

A. Den digitala inre marknaden är en viktig faktor för att uppnå målen 
i Europa 2020-strategin.

B. Tillhandahållandet av bredbandsnät är en grundläggande förutsättning för utvecklingen 
av ett europeiskt ”ekosystem” för molnbaserade datortjänster.

C. Molntekniken ger vinster såsom kostnadsbesparningar, högre konkurrenskraft och 
innovationspotential för nya tjänster.

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 frågeställningar som 
hänger samman med detta.

2. Europaparlamentet konstaterar att uppgiftsportalitet och driftskompatibilitet mellan 
tjänster, plattformar och infrastrukturer utgör en stor utmaning.

3. 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.

4. Europaparlamentet konstaterar att det behövs ett enhetligt EU-regelverk för molnbaserade 
datortjänster för att öka förtroendet för uppgifts- och konsumentskyddet i samband med 
dessa tjänster.

5. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har tagit steg i riktning mot att utveckla 
standardavtalsvillkor och ett EU-omfattande certifieringssystem.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förenkla den 
lagliga gränsöverskridande tillgången till innehåll och tjänster i molnen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera 
molnbaserade datortjänster i FoU-programmen och att främja användningen av dem inom 
den offentliga förvaltningen i form av innovativa e-förvaltningslösningar i medborgarnas 
intresse.


