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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa

(2013/2063(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2012 med titlen "Udnyttelse 
af potentialet ved cloud computing i Europa" (COM(2012)0529) og det ledsagende 
arbejdsdokument,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. maj 2010 med titlen "En digital 
dagsorden for Europa" (COM(2010)0245),

– der henviser til sin beslutning om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 
2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) 
(COM(2012)0011),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2013), 

A. der henviser til, at de forskellige former for fjerndatabehandlingstjenester, der nu er 
almindeligt kendt som "cloud computing", ikke er nye;

B. der henviser til, at cloud computing ikke desto mindre har vakt opmærksomhed i de senere 
år på grund af udviklingen af nye og innovative forretningsmodeller i større skala, cloud-
udbydernes omfattende salgsfremstød, forbedrede muligheder inden for databehandling, 
lavere priser og højhastighedskommunikation såvel som de potentielle økonomiske og 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0133.
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effektivitetsmæssige fordele, som cloud-tjenester tilbyder alle brugere;

C. der henviser til, at udbydernes fordele i forbindelse med cloud-tjenester bl.a. omfatter 
servicegebyrer, værdiansættelse af overflødige databehandlingsressourcer og muligheden 
for en tvungen kundekreds og sekundær udnyttelse af brugeroplysninger til f.eks. 
reklameformål;

D. der henviser til, at forbrugernes fordele i forbindelse med cloud-tjenester omfatter 
potentielt lavere omkostninger, bekvemmelighed, pålidelighed og sikkerhed;

E. der henviser til, at "skyen" også medfører risici for forbrugerne;

F. der henviser til, at cloud-tjenester pålægger brugerne at videregive oplysninger til 
tredjepartsudbydere, hvilket rejser spørgsmål vedrørende den fortsatte kontrol med og 
adgang til den enkelte brugers oplysninger samt beskyttelsen af oplysningerne mod selve 
udbyderen, andre brugere af samme tjeneste og andre parter;

G. der henviser til, at den øgede brug af cloud-tjenester, der leveres af et begrænset antal 
større udbydere, betyder, at stadig flere oplysninger samles i hænderne på disse udbydere, 
hvilket ikke kun øger deres effektivitet, men også risikoen for katastrofale tab af 
oplysninger og tredjeparts adgang til oplysninger;

H. der henviser til, at markedet for cloud-tjenester synes at være opdelt mellem forbrugere og 
erhvervskunder;

I. der henviser til, at standardiserede cloud-tjenester, hvis de opfylder brugerens særlige 
behov, kan være et fordelagtigt middel for erhvervskunder til omlægning af 
kapitalomkostninger til driftsudgifter og kan muliggøre hurtig adgang til yderligere 
lagrings- og behandlingskapacitet;

J. der henviser til, at det forhold, at navnlig udbydere af styresystemer til forskellige typer af 
forbrugerudstyr i stigende grad anvender standardindstillinger osv. til at få forbrugere til at 
anvende proprietære cloud-tjenester, for forbrugerne betyder, at disse udbydere skaber en 
stærk binding af kunder og samler deres brugeres oplysninger;

K. der henviser til, at brugen af eksterne cloud-tjenester i den offentlige sektor skal holdes 
nøje op mod enhver øget risiko vedrørende borgernes oplysninger og mod den garanterede 
ydelse af offentlige tjenester;

L. der henviser til, at indførelsen af cloud-tjenester ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt 
betyder, at ansvaret for at opretholde beskyttelsen af den enkelte brugers oplysninger 
flyttes fra den enkelte borger til udbyderen;

M. der henviser til, at opfyldelsen af målene i Europas digitale dagsorden, navnlig målene for 
anvendelse af og adgang til bredbånd, grænseoverskridende offentlige tjenester og 
forskning og innovation, er en nødvendig betingelse for Europas fulde udnyttelse af 
fordelene ved cloud computing;

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om udnyttelse af potentialet ved cloud 
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computing i Europa;

2. understreger, at politikker, der muliggør en sikker kommunikationsinfrastruktur med høj 
kapacitet, er af afgørende betydning for alle tjenester, der er baseret på kommunikation,
herunder cloud-tjenester, og beklager Rådets foreslåede budgetnedskæringer i forbindelse 
med finansiering af bredbånd i Unionen;

3. understreger, at cloud-tjenester skal tilbyde et sikkerheds- og pålidelighedsniveau, der står 
i et rimeligt forhold til de øgede risici, som opstår i forbindelse med, at der overføres 
oplysninger til et begrænset antal udbydere;

4. understreger, at Unionens lovgivning bør være neutral og med undtagelse af tvingende 
almene hensyn ikke bør tilpasses med henblik på at fremme eller hindre lovlige 
forretningsmodeller eller -tjenester;

"Skyen" som et instrument for vækst og beskæftigelse

5. betoner, at "skyen" i betragtning af dens økonomiske potentiale til at øge Europas globale 
konkurrenceevne kan blive et virkningsfuldt instrument for vækst og beskæftigelse;

6. fremhæver, at Unionen står over for flere samtidige pres på BNP-væksten på et tidspunkt, 
hvor mulighederne for at stimulere vækst fra offentlige midler er begrænset af høje gælds-
og underskudsniveauer, og opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at 
mobilisere enhver mulig vækstfremme; bemærker, at cloud computing kan medføre en 
transformerende udvikling i alle økonomiske sektorer, navnlig inden for områder som 
sundhedspleje, energi, offentlige tjenesteydelser og uddannelse;

7. understreger, at arbejdsløsheden, herunder ungdoms- og langtidsarbejdsløsheden, har nået 
uacceptabelt høje niveauer i Europa og sandsynligvis vil forblive høj i den nærmeste 
fremtid, og at der er behov for en målrettet og hurtig indsats på alle politiske niveauer; 
bemærker, at en indsats for e-færdigheder og digital uddannelse i forbindelse med 
udviklingen af cloud computing derfor kan være yderst vigtig for at bekæmpe den 
stigende arbejdsløshed, navnlig blandt unge;

8. fremhæver, at SMV'er er centrale i EU's økonomi, og at der er behov for en større indsats 
for at fremme EU's SMV'ers globale konkurrenceevne og etablere det bedst mulige miljø 
for udbredelse af ny lovende teknologi, såsom cloud computing, som kan have en 
betydelig indvirkning på EU-virksomhedernes konkurrenceevne;

EU-markedet og "skyen"

9. understreger, at det indre marked bør forblive åbent for alle udbydere, der overholder EU-
lovgivningen, eftersom den frie globale udveksling af tjenester og oplysninger øger den 
europæiske industris konkurrenceevne og muligheder og gavner EU-borgerne;

10. beklager tegnene på omfattende, udbredt og vilkårlig statslig adgang til de oplysninger om 
Unionens brugere, som lagres i "tredjelandsskyer";

11. insisterer på, at Kommissionen med henblik på at modvirke risikoen for udenlandske 
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regeringers direkte eller indirekte adgang til oplysninger i tilfælde, hvor en sådan adgang 
ikke er tilladt i henhold til EU-lovgivningen, skal:

i) sikre, at brugerne er opmærksomme på denne risiko, herunder at støtte Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) i forbindelse med aktivering af 
platformen for almennyttige oplysninger som omhandlet i forsyningspligtdirektivet, og 

ii) støtte forskning i teknologier, herunder kryptering, der gør brugerne i stand til at sikre 
deres oplysninger på en enkel måde;

12. godkender Kommissionens ambition om at udvikle en sammenhængende tilgang til cloud-
tjenester;

13. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med EU's industri og andre interesserede parter 
at identificere de områder, hvor en særlig EU-tilgang især ville være attraktiv på 
verdensplan;

14. fremhæver betydningen af at sikre et konkurrencedygtigt og gennemsigtigt EU-marked 
med henblik på at forsyne alle EU's brugere med sikre, bæredygtige og pålidelige tjenester 
til en overkommelig pris;

15. understreger, at alle cloud-udbydere i Unionen skal konkurrere på lige fod og være 
omfattet af de samme regler;

Offentlige indkøb og "skyen"

16. understreger, at den offentlige sektors ibrugtagning af cloud-tjenester vil kunne reducere 
omkostningerne for offentlig forvaltning og sikre mere effektive tjenesteydelser til 
borgerne, mens den digitale løftestangseffekt for alle økonomiens sektorer vil være højst 
fordelagtig;

17. opfordrer de offentlige forvaltninger til at overveje sikre og pålidelige cloud-tjenester i 
forbindelse med it-indkøb, men understreger samtidig deres særlige forpligtelser med 
hensyn til beskyttelse af oplysninger om borgerne, adgang og tjenesternes kontinuitet;

18. opfordrer navnlig Kommissionen til at overveje at gøre brug af cloud-tjenester, hvor det er 
relevant, med henblik på at være et eksempel for andre;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde arbejdet i det europæiske 
cloud-partnerskab;

Standarder og "skyen"

20. opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen for udviklingen og bekendtgørelsen af 
standarder og specifikationer, der støtter en sikker og pålidelig "sky";

21. insisterer på, at standarderne bør muliggøre nem og fuldstændig portabilitet og en høj grad 
af interoperabilitet mellem cloud-tjenesterne;

22. glæder sig over kortlægningen af standarder, som er blevet overdraget til Det Europæiske 
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Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI), og understreger betydningen af 
en fortsat åben og gennemsigtig proces;

Forbrugerne og "skyen"

23. opfordrer Kommissionen til at sikre, at forbrugerudstyr ikke anvender cloud-tjenester som 
standardindstilling;

24. minder Kommissionen om, at direktiv 1999/5/EF (RTTE-direktivet) omfatter en uudnyttet 
mulighed for, at Kommissionen kan stille krav om, at udstyret skal omfatte 
sikkerhedsforanstaltninger til at sikre beskyttelsen af brugernes oplysninger;

25. opfordrer kommissionen til at sikre, at forbrugerne, inden de tilskyndes til at acceptere 
eller på anden vis tilbydes en cloud-tjeneste, får de nødvendige oplysninger for at kunne 
træffe et kvalificeret valg;

26. understreger, at disse oplysninger bør identificere den endelige udbyder af tjenesten og 
beskrive, hvordan tjenesten finansieres; understreger endvidere, at brugeren i tilfælde af, 
at tjenesten finansieres, ved at brugerens oplysninger anvendes til reklameformål eller ved 
at gøre det muligt for andre at anvende oplysningerne til reklameformål, bør oplyses 
herom; 

27. understreger, at oplysningerne bør fremlægges i et standardiseret, let tilgængeligt og 
sammenligneligt format;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Verden over får virksomheder i stigende grad øjnene op for den øgede produktivitet, som kan 
opnås ved at udnytte adgangen til de mest velfungerende virksomhedsapplikationer og/eller 
drastisk styrke deres infrastrukturressourcer til overkommelige priser. I den forbindelse 
skønner Kommissionen, at cloud-indtægten kan nå op på 148,8 mia., og at 60 % af alle 
serverbelastninger vil være virtualiseret inden 2014.

"Skyens" økonomiske og kommercielle udsigter er utvivlsomt lovende, og som følge heraf er 
der et forretningsmæssigt grundlag for dens udvikling, hvilket rent praktisk betyder, at cloud 
computing fortsat vil blive udviklet på den ene eller anden måde med eller uden Europas 
indgriben. 

EU-institutionerne har tidligere truffet nogle velkomne, men små foranstaltninger såsom 
Kommissionens meddelelse fra 2010 med titlen "Interoperabilitet som forudsætning for 
europæiske offentlige tjenester" og ENISA's rapport om de væsentligste sikkerhedsproblemer 
i forbindelse med "skyen". 

Som følge heraf hilses fremlæggelsen af Kommissionens strategi for cloud computing 
velkommen. Vi må dog ikke glemme, at vi, når der udvikles en strategisk handlingsplan, 
navnlig den fremtidige cloud computing-strategi, bliver nødt til at forsøge at være så 
horisontale som muligt uden at tage eventuelle omstændigheder, som måske ikke synes at 
påvirke dens udvikling direkte, for givet. 

Følgelig er infrastrukturpolitikker af afgørende betydning. Stærke faste og mobile 
kommunikationsnetværk er en forudsætning for at kunne udnytte "skyens" fulde potentiale, 
og derfor beklager ordføreren, at meddelelsen i forbindelse med Connecting Europe-
faciliteten og helt konkret forslaget til forordning om retningslinjer for transeuropæiske 
telenet, som er velkomne foranstaltninger og har kapacitet til at sætte skub i den hårdt 
tiltrængte investering i bredbåndsnet i Europa, ikke vil være i stand til at give et optimalt 
resultat, hvis ikke de tildeles tilstrækkelige finansielle midler.

Grundet cloud-systemernes stærkt kommercielle natur skal den fremtidige strategi samtidig 
adressere en lang række aspekter, der strækker sig fra teknologiske spørgsmål vedrørende 
udvikling, håndtering og fleksibel skalerbarhed af cloud-systemer, uden at glemme den 
fleksibilitet, som der er behov for i forbindelse med enhver ikt-udvikling for at undgå at 
bremse innovationen i forbindelse med håndtering af standardiseringsspørgsmål, til 
ikketekniske spørgsmål såsom juridiske aspekter vedrørende databeskyttelse og -sikkerhed, 
der udgør en betydelig hindring for omfattende anvendelse af cloud-infrastrukturer. 

I forbindelse med de sidstnævnte aspekter hilses de foreslåede lovrammer for databeskyttelse, 
som i øjeblikket drøftes i Parlamentet, velkommen på grund af det presserende behov for at 
tilpasse ordningen fra 1995 til det digitale samfund som krævet i Parlamentets 
initiativbetænkning om en digital dagsorden for Europa. Det er imidlertid af afgørende 
betydning, at det endelige resultat ikke hæmmer udviklingen af nye avancerede cloud-
tjenester, men derimod fremmer anvendelsen af disse. I denne henseende er det vigtigt, at 
rammerne for databeskyttelse fastsætter en klar afgrænsning af den registeransvarliges og 
registerførerens roller og ansvar. Endvidere hilses det nylige forslag til direktiv om net- og 
informationssikkerhed velkommen.
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Disse er afgørende aspekter. Vi må ikke glemme, at "skyen" på grund af sin outsourcing-
karakter tilføjer et ekstra element af usikkerhed til vores opfattelse af sikkerhed og 
databeskyttelse. I denne sammenhæng har Det Verdensøkonomiske Forum gjort opmærksom 
på, at 90 % af udbyderne og brugerne af cloud-tjenester mener, at truslen mod privatlivet er 
en "meget alvorlig" hindring for en bred vedtagelse af cloud computing.

Endvidere bør Europa stimulere forskning og teknologisk udvikling inden for cloud 
computing. Europas fremragende baggrund inden for centrale forsknings- og 
udviklingsaspekter, såsom GRID og tjenesteorienteret arkitektur, kan give EU en 
konkurrencefordel. Derfor bør Horisont 2020 spille en væsentlig rolle.

Med hensyn til de konkrete aktionslinjer i Kommissionens meddelelse kan følgende punkter 
fremhæves:

1. Oprydning i junglen af standarder

Dette er et grundlæggende aspekt. Når alt kommer til alt, skal brugerne være i stand til at 
skifte deres cloud-udbyder på en hurtig og sikker måde. Det betyder med andre ord, at 
fuldstændig portabilitet, en høj grad af interoperabilitet og åbne specifikationer er af
afgørende betydning. Der skal gøres en indsats for at undgå, at kunderne låses fast til bestemte 
systemer. Følgelig er kortlægningen af eksisterende standarder, som er overdraget til ETSI, en 
god start på nuværende tidspunkt. Men det bør sikres, at processen er så åben og gennemsigtig 
som muligt. Ordføreren mener endvidere, at cloud-standarder per definition er af global 
karakter, og ingen region i verden kan gribe globale standarder an på egen hånd. Europa skal 
fokusere på at optimere SMV'ernes og forbrugernes muligheder på det globale marked. Vi har 
brug for standarder, der har kapacitet til at fungere som globale standarder.

Derudover kan ENISA også spille en vigtig rolle, og ordføreren er enig i, at det bør støtte 
udviklingen af EU-dækkende frivillige certificeringsordninger for cloud computing med 
overholdelse af fristen for at opstille en liste over sådanne ordninger inden udgangen af 2014, 
som er fastsat i meddelelsen.

2. Sikre og retfærdige aftalebetingelser

På trods af at den fælles EU-købelov omfatter aftaler om "digitalt indhold" for forbrugere og 
små virksomheder, kan der være behov for et instrument til håndtering af andre aspekter, 
navnlig placering og overførsel af data, og her bør der tages størst muligt hensyn til 
udtalelserne fra Artikel 29-Gruppen, samt fælles kontraktmæssig terminologi. 

Det underliggende princip i forbindelse med denne nøgleaktion bør ikke desto mindre være, at 
"skyen" tilbyder forskellige tjenester og forretningsmodeller, "En standardløsning passer ikke 
til alle". Når de "sikre og retfærdige aftalebetingelser" fastsættes, er der derfor klart, at aftaler 
mellem virksomheder og forbrugere er af væsentligt forskellige fra aftaler mellem 
virksomheder. Ligeledes står de offentlige forvaltninger og forbrugerne over for meget 
forskellige udfordringer, når brugen af cloud-tjenester påbegyndes. Med andre ord er de 
forskellige "skyer" tilpasset forskellige behov og udfordringer. Aftaleretten bør dog kunne 
dække alle aspekter.
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3. Fremme af fælles lederskab inden for den offentlige sektor via et europæisk cloud-
partnerskab

Ordføreren mener, at den offentlige sektor, herunder Kommissionen, skal føre an. Ikke kun på 
grund af den øgede produktivitet, som kan opnås ved at udnytte adgangen til de mest 
velfungerende applikationer og teknologier til overkommelige priser, men også på grund af 
den gavn, som borgerne vil få af mere effektive og innovative offentlige tjenester. For 
eksempel er mulighederne med hensyn til e-sundhed, uddannelse og transport meget store. 

Cloud-partnerskabet er et velkomment instrument, men der er behov for, at vi sætter tempoet 
op. Når medlemsstaterne begynder at udvikle deres forskellige nationale systemer, er der et 
presserende behov for en høj grad af koordinering og for at undgå, at den offentlige sektor i 
nærmeste fremtid fragmenteres yderligere, som det var tilfældet i forbindelse med det 
elektroniske identitetskort, hvor der manglede en egentlig koordinering.

Ordføreren mener, at for at få det fulde udbytte af cloud-teknologien og udnytte ressourcerne 
optimalt, bør den offentlige sektor være den drivende kraft som følge af dens størrelse og 
tilstedeværelse i næsten alle sektorer i Europa. Vi må insistere på, at de offentlige 
forvaltninger straks skal gennemgå deres "digitale overgang" og påbegynde koordineringen af 
deres initiativer på proaktiv vis.

Ligeledes skal europæiske institutioner omgående begynde at evaluere de muligheder og 
udfordringer, som cloud-teknologi indebærer. På grund af de mange komplekse spørgsmål, 
der skal besvares (budgetmæssige strukturelle begrænsninger, muligheden for manglende 
markedsudvikling, præcisering af interne sikkerhedsaspekter osv.), skal institutionerne 
udarbejde en strategi for de europæiske institutioner.

Cloud computing og det digitale indre marked

Den fulde udvikling af cloud computing har strategisk betydning i forbindelse med 
gennemførelsen af det digitale indre marked. I denne henseende berører cloud computing en 
række aspekter, som påvirker behovet for større konvergens og på længere sigt harmonisering 
med henblik på at fjerne alle eksisterende hindringer i forbindelse med f.eks. 
bredbåndsetablering, frekvenstildeling, forbrugerbeskyttelse, intellektuelle 
ejendomsrettigheder, databeskyttelse, specifikke produktbestemmelser og 
betalingstransaktioner.

Som følge heraf kan udviklingen af "skyen" i Europa i høj grad blive en kraftfuld accelerator 
for gennemførelsen af det digitale indre marked.


