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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa
(2013/2063(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 september 2012 met als titel "Het 
aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa" (COM(2012)0529) en het 
bijbehorende werkdocument,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 met als titel "Europa 2020: een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 mei 2010 met als titel "Een digitale 
agenda voor Europa" (COM(2010)0245),

– gezien zijn resolutie over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 2015.eu1,

– gezien Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 
2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid,

– gezien het voorstel van de Commissie van 25 januari 2012 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (COM(2012)0011),

– gezien het voorstel van de Commissie van 19 oktober 2011 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility 
(COM(2011)0665),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 met als titel "Europa 2020: een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken, de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

A. overwegende dat computerdiensten op afstand in diverse vormen, beter bekend als "cloud 
computing", niet nieuw zijn;

B. overwegende dat cloud computing de afgelopen jaren meer aandacht heeft gekregen 
dankzij de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve grootschalige zakenmodellen, een 
stevige impuls van cloudaanbieders, een grotere verwerkingscapaciteit, lagere prijzen, 
zeer snelle communicatie en de mogelijke economische en efficiëntievoordelen die 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0133.
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clouddiensten aan alle soorten gebruikers bieden;

C. overwegende dat de voordelen voor aanbieders van clouddiensten onder meer bestaan uit 
een dienstverleningsvergoeding, het in geld omzetten van overtollige computercapaciteit 
en de mogelijkheid tot klantenbinding en secundair gebruik van gebruikersinformatie, 
onder meer voor reclame;

D. overwegende dat de voordelen voor gebruikers van clouddiensten onder meer bestaan uit 
eventueel lagere kosten, gebruiksgemak, betrouwbaarheid en veiligheid;

E. overwegende dat de cloud ook risico's inhoudt voor de gebruikers;

F. overwegende dat clouddiensten de gebruikers verplichten informatie af te staan aan 
derden-aanbieders, wat vragen doet rijzen over de permanente controle over en de toegang 
tot de informatie van individuele gebruikers en de bescherming ervan tegen de aanbieder 
zelf, andere gebruikers van dezelfde dienst en andere partijen;

G. overwegende dat het toegenomen gebruik van clouddiensten die worden aangeboden door 
een beperkt aantal grote aanbieders betekent dat steeds meer informatie in de handen van 
deze aanbieders wordt verzameld, wat hun efficiëntie vergroot, maar wat ook het risico 
vergroot dat massa's informatie verloren gaat en derden toegang krijgen tot deze 
informatie;

H. overwegende dat de markt voor clouddiensten zich lijkt op te splitsen tussen particulieren 
en professionele gebruikers;

I. overwegende dat voor professionele gebruikers, clouddiensten die aan de specifieke 
behoeften van de gebruiker voldoen, een aantrekkelijk middel kunnen zijn om 
kapitaalkosten om te zetten in operationele uitgaven en om snel toegang te hebben tot 
bijkomende opslag- en verwerkingscapaciteit;

J. overwegende dat ten aanzien van particulieren, het feit dat aanbieders van 
operatingsystemen voor diverse soorten consumententoestellen de consumenten - via het 
gebruik van standaardinstellingen, enz. - steeds meer in de richting duwen van 
eigendomsclouddiensten, betekent dat deze aanbieders de consumenten aan zich gaan 
binden en de informatie van hun gebruikers verzamelen;

K. overwegende dat het gebruik van externe clouddiensten in de openbare sector zorgvuldig 
moet worden afgewogen tegen mogelijke grotere risico's inzake informatie over burgers 
en tegen de te waarborgen prestaties van de openbaredienstverlening;

L. overwegende dat, vanuit een veiligheidsperspectief gezien, de invoering van 
clouddiensten betekent dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid 
van informatie die bij elk individu berust, verschuift van het individu naar de aanbieder;

M. overwegende dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de digitale agenda voor
Europa, met name de toegang tot en het gebruik van breedband, grensoverschrijdende 
overheidsdiensten en onderzoek en innovatie, een noodzakelijke stap is om de EU ten 
volle te laten genieten van de voordelen die cloud computing biedt;
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1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over het aanboren van het potentieel 
van cloud computing in Europa;

2. benadrukt dat beleid dat veilige communicatie-infrastructuur met een grote capaciteit 
mogelijk maakt, van cruciaal belang is voor alle diensten die van communicatie afhangen, 
met inbegrip van clouddiensten, en betreurt de plannen van de Raad om te snoeien in de 
begroting voor de financiering van breedband in de Unie;

3. benadrukt dat clouddiensten een niveau van veiligheid en betrouwbaarheid moeten bieden 
dat aansluit bij de grotere risico's die voortvloeien uit de concentratie van informatie in de 
handen van een beperkt aantal aanbieders;

4. benadrukt dat het Unierecht neutraal moet zijn en, indien er geen sprake is van dwingende 
redenen van openbaar belang, niet ontworpen mag zijn om gelijk welk wettelijk 
bedrijfsmodel of dienst te bevorderen of te belemmeren;

De cloud als instrument voor groei en werkgelegenheid

5. benadrukt dat de cloud, gezien zijn economisch potentieel om het concurrentievermogen 
van Europa op wereldvlak te vergroten, kan uitgroeien tot een krachtig instrument voor 
groei en werkgelegenheid;

6. wijst erop dat de groei van het bbp in de Unie tegelijkertijd vanuit diverse hoeken onder 
druk staat, terwijl de overheidsmiddelen om groei te bevorderen gezien de hoge schulden 
en begrotingstekorten beperkt zijn, en verzoekt de Europese instellingen en de lidstaten 
elke mogelijke hefboom voor groei te benutten; merkt op dat cloud computing in alle 
sectoren van de economie voor innovatieve ontwikkelingen kan zorgen, met name op het 
gebied van gezondheidszorg, energie, overheidsdiensten en onderwijs;

7. benadrukt dat de werkloosheid, met inbegrip van langdurige en jeugdwerkloosheid, in 
Europa een onaanvaardbaar hoog peil heeft bereikt en in de nabije toekomst vermoedelijk 
hoog zal blijven, en dat er op alle niveaus daadkrachtige en dringende maatregelen moeten 
worden genomen; merkt op dat acties inzake e-vaardigheden en digitale opleiding voor de 
ontwikkeling van cloud computing bijgevolg bijzonder belangrijk kunnen zijn om de 
toenemende werkloosheid, met name onder jongeren, aan te pakken;

8. benadrukt dat kmo's het hart van de EU-economie vormen en dat er meer acties nodig zijn 
om het concurrentievermogen van kmo's in de EU op wereldvlak te bevorderen en om het 
best mogelijke klimaat te scheppen voor het gebruik van nieuwe veelbelovende 
technologische ontwikkelingen, zoals cloud computing, die een grote impact kunnen 
hebben op het concurrentievermogen van bedrijven in de EU;

De EU-markt en de cloud

9. benadrukt dat de interne markt open moet blijven voor alle aanbieders die het Unierecht 
eerbiedigen, aangezien de wereldwijde vrije diensten- en informatiestroom het 
concurrentievermogen van en de kansen voor het bedrijfsleven in de Unie vergroot en de 
burgers van de Unie ten goede komt;
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10. betreurt de meldingen van massale, algemene en ongedifferentieerde toegang van de 
overheid tot informatie betreffende gebruikers in de Unie die in clouds in derde landen is 
opgeslagen;

11. dringt erop aan dat, om het risico tegen te gaan dat buitenlandse overheden zich 
rechtstreeks of onrechtstreeks toegang verschaffen tot informatie terwijl dergelijke 
toegang volgens het Unierecht niet is toegestaan, de Commissie:

(i) ervoor zorgt dat de gebruikers zich van dit risico bewust zijn, onder meer door het 
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) te steunen door 
het informatieplatform van openbaar belang in de universeledienstenrichtlijn op te nemen, 
en

(ii) onderzoek steunt inzake technologie, met inbegrip van encryptie, die gebruikers in staat 
stelt hun informatie gemakkelijk te beveiligen;

12. steunt de ambitie van de Commissie om een coherente aanpak inzake clouddiensten te 
ontwikkelen;

13. verzoekt de Commissie samen met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden in de 
Unie gebieden te identificeren waar een specifieke aanpak van de Unie op wereldvlak 
bijzonder aantrekkelijk kan zijn;

14. benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor een competitieve en transparante markt in 
de Unie om alle gebruikers in de Unie veilige, duurzame, betaalbare en betrouwbare 
diensten te kunnen aanbieden;

15. benadrukt dat voor alle cloudaanbieders die in de Unie actief zijn, dezelfde 
concurrentievoorwaarden en regels moeten gelden;

Overheidsopdrachten en de cloud

16. benadrukt dat het gebruik van clouddiensten door de publieke sector de kosten voor de 
overheid kan reduceren en voor een efficiëntere dienstverlening naar de burgers toe kan 
zorgen, waarbij het digitale hefboomeffect voor alle sectoren van de economie zeer veel 
voordelen met zich kan brengen;

17. moedigt de overheden aan bij de aanbesteding van IT-opdrachten te voorzien in veilige, 
betrouwbare en beveiligde clouddiensten, waarbij de specifieke verantwoordelijkheden 
moeten worden benadrukt inzake bescherming van informatie betreffende burgers, 
toegankelijkheid en continuïteit van de dienstverlening;

18. verzoekt met name de Commissie te overwegen waar mogelijk gebruik te maken van 
clouddiensten om zo een voorbeeld te stellen voor anderen;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten de werkzaamheden van het Europees cloud-
partnerschap op te drijven;

Normen en de cloud
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20. verzoekt de Commissie het voortouw te nemen bij de ontwikkeling en verspreiding van 
normen en specificaties voor een veilige, betrouwbare en beveiligde cloud;

21. benadrukt dat de normen gemakkelijke en volledige overdraagbaarheid en een grote 
interoperabiliteit tussen clouddiensten mogelijk moeten maken;

22. is ingenomen met het in kaart brengen van de normen dat is toevertrouwd aan het 
Europees Normalisatie-instituut voor de telecommunicatie (ETSI), en benadrukt dat het 
belangrijk is een open en transparante procedure te blijven volgen;

Consumenten en de cloud

23. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat op consumententoestellen clouddiensten niet 
als standaardwaarde zijn ingesteld;

24. herinnert de Commissie eraan dat zij krachtens Richtlijn 1999/5 (RTTE-richtlijn) de 
mogelijkheid heeft, waarvan ze nog geen gebruik heeft gemaakt, te eisen dat apparatuur 
waarborgen bevat om informatie van de gebruikers te beschermen;

25. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de consument, wanneer hij gevraagd wordt 
een clouddienst te aanvaarden of er hem op een andere wijze een aangeboden wordt, hij 
eerst alle informatie krijgt die nodig is om met kennis van zaken een besluit te nemen;

26. benadrukt dat deze informatie onder meer moet aangeven wie de uiteindelijke aanbieder 
van de dienst is en hoe deze dienst wordt gefinancierd; benadrukt bovendien dat, indien de 
dienst wordt gefinancierd door de informatie van de gebruikers aan te wenden voor 
gerichte reclame of om anderen in staat te stellen dit te doen, de gebruiker hiervan op de 
hoogte moet worden gesteld; 

27. benadrukt dat deze informatie gestandaardiseerd, gemakkelijk te begrijpen en 
vergelijkbaar moet zijn;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Overal ter wereld worden bedrijven zich steeds meer bewust van het feit dat ze hun 
productiviteit kunnen opdrijven door gemakkelijk toegang te hebben tot de best presterende 
bedrijfsapplicaties en/of door hun infrastructuurmiddelen tegen een betaalbare prijs drastisch 
uit te breiden. Volgens ramingen van de Commissie ter zake kunnen tegen 2014 de inkomsten 
uit de cloud 148,8 miljard euro bedragen en zal 60 % van alle serverworkloads gevirtualiseerd 
zijn.

De economische en commerciële vooruitzichten van de cloud zijn inderdaad veelbelovend en 
bijgevolg is het bedrijfsleven bereid deze te ontwikkelen, wat in de praktijk betekent dat, met 
of zonder interventie van Europa, cloud computing zich op een of andere manier zal blijven 
ontwikkelen. 

In het verleden hebben de Europese instellingen een aantal goede maar bescheiden stappen 
gezet, zoals de mededeling van de Commissie in 2010 met als titel "Naar interoperabele 
Europese overheidsdiensten" en het ENISA-verslag over de belangrijkste veiligheidskwesties 
met betrekking tot de cloud. 

Bijgevolg zijn we ingenomen met de door de Commissie voorgestelde strategie voor cloud 
computing. We mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat we bij de ontwikkeling van een 
strategisch actiekader, en in het bijzonder deze toekomstige strategie voor cloud computing, 
moeten proberen zo horizontaal mogelijk te werk te gaan, zonder welke omstandigheden ook 
die de ontwikkeling ervan niet rechtstreeks lijken te beïnvloeden zomaar aan te nemen. 

In dit opzicht is het infrastructuurbeleid van cruciaal belang: degelijke vaste en mobiele 
communicatienetwerken zijn een absolute vereiste om het potentieel van de cloud ten volle te 
benutten. Daarom betreurt de rapporteur dat de mededeling over de Connecting Europe 
Facility en meer bepaald de voorgestelde verordening met richtsnoeren voor de trans-
Europese telecommunicatienetwerken, die goede stappen zijn die de noodzakelijke 
investeringen in breedbandnetwerken in Europa echt kunnen bevorderen, niet naar behoren 
zullen kunnen presteren als ze niet over toereikende financiële middelen beschikken.

Anderzijds moet de toekomstige strategie gezien de sterke commerciële aard van 
cloudsystemen tal van aspecten behandelen, gaande van technologische kwesties betreffende 
de ontwikkeling van cloudsystemen, beheer en elastische schaalbaarheid, zonder uiteraard de 
flexibiliteit te vergeten waarover elke ICT-ontwikkeling moet beschikken om bij 
normalisering innovatie niet in de weg te staan, tot niet-technische kwesties zoals juridische 
aspecten betreffende privacy en beveiliging van gegevens die een grote belemmering vormen 
voor massaal gebruik van cloudinfrastructuur. 

Wat deze laatste aspecten betreft, is de rapporteur ingenomen met het voorgestelde 
regelgevingskader inzake gegevensbescherming dat momenteel in het Parlement wordt 
behandeld, omdat de regeling van 1995 dringend moet worden aangepast aan de digitale 
samenleving, zoals het Parlement in zijn initiatiefverslag over een digitale agenda voor 
Europa heeft gevraagd. Het is evenwel van cruciaal belang dat het eindresultaat de 
ontwikkeling van nieuwe en geavanceerde clouddiensten niet belemmert en het gebruik ervan 
bevordert. In dit opzicht is het belangrijk dat het kader inzake gegevensbescherming de rol en 
de bevoegdheden van de voor de verwerking verantwoordelijke en van de verwerker duidelijk 
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afbakent. Daarnaast is de rapporteur ook ingenomen met de onlangs voorgestelde richtlijn 
inzake netwerk- en informatiebeveiliging.

Dit zijn cruciale aspecten. We mogen immers niet vergeten dat de cloud, gezien zijn 
uitbestede aard, een extra onveiligheidsaspect toevoegt aan onze perceptie van beveiliging en 
gegevensbescherming. In dit opzicht heeft het Wereld Economisch Forum erop gewezen dat 
90 procent van de aanbieders en gebruikers van clouddiensten van mening is dat risico's voor 
de privacy een "zeer ernstige" belemmering vormen voor een massaal gebruik van cloud 
computing.

Daarnaast moet Europa onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van cloud 
computing bevorderen. Europa's uitstekende achtergrond op het gebied van fundamentele 
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten, zoals GRID's en Service Oriented Architecture, 
kunnen de EU een concurrentievoordeel bezorgen. Daarom moet Horizon 2020 een 
belangrijke rol vervullen.

Wat de concrete actielijnen van de mededeling van de Commissie betreft, kan de aandacht 
worden gevestigd op de volgende punten:

1. De wirwar van normen ontwarren

Dit is een fundamenteel aspect. Uiteindelijk moeten gebruikers snel en veilig van 
cloudaanbieder kunnen veranderen. Met andere woorden, volledige overdraagbaarheid, een 
grote interoperabiliteit en open specificaties zijn van essentieel belang. Er moeten 
inspanningen worden gedaan om klanten niet langer te gijzelen. Daarom is het in kaart 
brengen van de bestaande normen, dat aan het ETSI is toevertrouwd, in deze fase een goede 
start. Maar er moet worden gegarandeerd dat het proces zo open en transparant mogelijk 
verloopt. Tevens is de rapporteur van mening dat cloudnormen per definitie wereldwijd van 
aard zijn en dat geen enkele regio in de wereld in zijn eentje over wereldwijd toe te passen 
normen kan beslissen. Europa moet ernaar streven de kansen voor zijn kmo's en consumenten 
op de mondiale markt maximaal te ontwikkelen en te benutten. We hebben normen nodig die 
kunnen uitgroeien tot wereldwijde normen.

Daarnaast kan ook het ENISA een belangrijke rol spelen. Bijgevolg is de rapporteur het ermee 
eens dat het moet meewerken aan de ontwikkeling van EU-wijde vrijwillige 
certificeringsregelingen voor cloud computing en, zoals in de mededeling is aangegeven, 
tegen 2014 een lijst van dergelijke regelingen moet opstellen.

2. Veilige en billijke contractvoorwaarden

Hoewel het gemeenschappelijk Europees kooprecht overeenkomsten inzake "digitale inhoud" 
voor consumenten en kleine ondernemingen behandelt, is er wellicht een instrument nodig dat 
andere aspecten behandelt, met name de locatie en overdracht van gegevens - waarbij in het 
bijzonder rekening moet worden gehouden met de adviezen van de Werkgroep artikel 29 - en 
gemeenschappelijke overeenkomstenterminologie.

Het onderliggende beginsel van deze kernactie moet evenwel zijn dat de cloud verschillende 
diensten en bedrijfsmodellen aanbiedt, kortom "One size does not fit all". Bij de vaststelling 
van "veilige en billijke contractvoorwaarden" moet het bijgevolg duidelijk zijn dat 
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overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten substantieel verschillen van deze tussen 
bedrijven onderling. Zo ook zijn de uitdagingen voor de overheid ten aanzien van 
clouddiensten totaal anders dan deze voor gewone consumenten. Met andere woorden, 
verschillende clouds komen tegemoet aan verschillende behoeften en uitdagingen. Het 
overeenkomstenrecht moet evenwel alle aspecten kunnen beslaan.

3. Gemeenschappelijk leiderschap van de overheidssector stimuleren door een Europees 
cloud-partnerschap

De rapporteur is van mening dat de overheidssector, met inbegrip van de Commissie zelf, het 
voortouw moet nemen. Niet alleen omdat de productiviteit kan stijgen door tegen een 
betaalbare prijs gemakkelijk toegang te hebben tot de best presterende bedrijfsapplicaties en 
technologieën, maar ook omdat de burgers de vruchten kunnen plukken van efficiëntere en 
innovatieve overheidsdiensten. Op het vlak van e-gezondheid, onderwijs en vervoersdiensten 
bijvoorbeeld zijn de mogelijkheden enorm. 

Het cloud-partnerschap is een welkom instrument, maar we moeten nog een versnelling hoger 
schakelen. Er is dringend nood aan zeer goede coördinatie en het grote risico dat de markt van 
de overheidssector in de nabije toekomst nog gefragmenteerder wordt moet worden 
vermeden, zoals we hebben vastgesteld met de elektronische identiteitskaart, waar geen echte 
coördinatie heeft plaatsgevonden toen de lidstaten hun verschillende nationale systemen 
begonnen te ontwikkelen.

De rapporteur is van mening dat, om ten volle te profiteren van de voordelen van 
cloudtechnologie en de middelen maximaal te benutten, de overheidssector gezien zijn 
omvang en zijn aanwezigheid in bijna elke sector in Europa, de motor moet zijn. We moeten 
erop aandringen dat overheden werk maken van hun "digitale omschakeling" en onmiddellijk 
proactief hun initiatieven beginnen te coördineren.

Ook mogen de Europese instellingen niet langer wachten om de mogelijkheden en 
uitdagingen te beoordelen die cloudtechnologie hun te bieden heeft. Gezien de vele complexe 
vragen die moeten worden beantwoord (budgettaire en structurele beperkingen, een mogelijk 
gebrek aan marktontwikkeling, verduidelijking van interne veiligheidsaspecten, enz.), moeten 
de instellingen een strategie voor de Europese instellingen uitwerken.

Cloud computing en de digitale interne markt

De volledige ontwikkeling van cloud computing is van strategisch belang voor de voltooiing 
van de digitale interne markt. In dit opzicht raakt de cloudstrategie veel aspecten die verband 
houden met de grotere convergentie en uiteindelijke harmonisatie die nodig zijn om de 
bestaande belemmeringen weg te werken op het gebied van bijvoorbeeld: breedbandgebruik, 
spectrumtoewijzing, consumentenbescherming, intellectuele-eigendomsrechten, 
gegevensbescherming, regelingen voor specifieke producten en betalingstransacties.

Bijgevolg beschikt de ontwikkeling van de cloud in Europa over een buitengewoon potentieel 
om de voltooiing van de digitale interne markt aanzienlijk te versnellen.


