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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa
(2013/2063(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 september 2012 Att frigöra de 
molnbaserade datortjänsternas potential i Europa (COM(2012)0529) och det tillhörande 
arbetsdokumentet,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 maj 2010 En digital agenda för 
Europa (COM(2010)0245),

– med beaktande av sin resolution om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 
2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 25 januari 2012 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 
uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011),

– med beaktande av kommissionens förslag av den 19 oktober 2011 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(COM(2011)0665),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för ekonomi och valutafrågor samt 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013), och av följande 
skäl: 

A. Datortjänster på nätet i olika former, i dag allmänt kända som molnbaserade tjänster, är 
ingen ny företeelse.

B. Molnbaserade datortjänster har emellertid fått stor uppmärksamhet på senare år på grund 
av utvecklingen av nya och innovativa storskaliga affärsmodeller, ett starkt tryck från 
molnleverantörer, utökad datakapacitet, lägre priser, höghastighetskommunikation samt 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0133.
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potentiella fördelar i fråga om ekonomi och effektivitet som molntjänster erbjuder alla 
typer av användare.

C. Molntjänsternas fördelar för leverantörerna består bland annat i avgifter för tjänsterna, 
monetarisering av överskott på dataresurser och möjlighet att skapa en uppbunden 
kundbas och utnyttja användarinformationen sekundärt, exempelvis för reklamändamål. 

D. Molntjänsternas fördelar för användarna består i eventuellt lägre kostnader, bekvämlighet, 
tillförlitlighet och säkerhet.

E. Molnen innebär även risker för användarna.

F. Molntjänster tvingar användarna att överlämna information till tredjepartsleverantörer, 
vilket väcker frågor om de enskilda användarnas fortsatta kontroll över och tillgång till 
informationen och om skydd av informationen mot själva leverantören, mot andra 
användare av samma tjänst och mot andra parter. 

G. Den ökade användningen av molntjänster som tillhandahålls av ett begränsat antal större 
leverantörer innebär att alltmer information samlas hos dessa leverantörer, vilket ökar 
deras effektivitetsvinster men även ökar riskerna för katastrofala informationsförluster och 
för att tredje part ska komma åt informationen.  

H. Marknaden för molntjänster framstår som förgrenad i konsument- respektive företagsled. 

I. För företagskunder kan standardiserade molntjänster, om de tillgodoser användarens 
specifika behov, vara ett attraktivt sätt att omvandla kapitalkostnader till driftsutgifter och 
att snabbt tillgängliggöra extra kapacitet för lagring och hantering. 

J. För konsumenternas del innebär det faktum att leverantörer av operativsystem för olika 
typer av främst konsumentapparater alltmer styr sina kunder mot proprietära molntjänster, 
genom förval och dylikt, att leverantörerna skapar en uppbunden konsumentbas och 
samlar på sig information från sina användare.

K. Användningen av externa molntjänster i offentlig sektor måste noga vägas mot de 
eventuellt ökade riskerna kopplade till information om privatpersoner och mot 
säkerställandet av samhällsservicen.

L. Ur ett säkerhetsperspektiv innebär införandet av molntjänster att ansvaret för att bevara 
informationssäkerheten för uppgifter som tillhör den enskilde användaren flyttas över från 
den enskilde till leverantören.

M. Att målen för Europas digitala agenda uppfylls – särskilt i fråga om bredbandsanvändning 
och bredbandstillgång, gränsöverskridande offentliga tjänster samt forsknings- och 
innovationsmål – är en nödvändighet om EU vill dra full nytta av de fördelar som 
molnbaserade datortjänster erbjuder. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om att frigöra de 
molnbaserade datortjänsternas potential i Europa.

2. Europaparlamentet understryker att en politik som möjliggör en säker infrastruktur för 
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höghastighetskommunikation är avgörande för alla tjänster som är beroende av 
information, exempelvis molntjänster, och beklagar rådets föreslagna nedskärningar i 
budgeten för unionens bredbandsfinansiering.  

3. Europaparlamentet understryker att molntjänster måste erbjuda en säkerhet och 
tillförlitlighet som står i proportion till riskerna med att information koncentreras till ett 
begränsat antal leverantörer. 

4. Europaparlamentet understryker att unionslagstiftningen bör vara neutral och att den –
utom av tvingande hänsyn till allmänintresset – inte bör anpassas vare sig för att 
underlätta eller för att hindra någon typ av lagliga affärsmodeller eller tjänster.

Molnet som verktyg för tillväxt och sysselsättning

5. Europaparlamentet understryker att molntjänsternas ekonomiska potential att stärka 
Europas globala konkurrenskraft gör att de kan bli ett kraftfullt verktyg för tillväxt och 
sysselsättning.

6. Europaparlamentet framhåller att unionens BNP-tillväxt är satt under tryck från flera håll 
samtidigt, och detta vid en tidpunkt då utrymmet för att stimulera tillväxten via offentliga 
medel är begränsat på grund av stora skulder och underskott. Parlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna och medlemsstaterna att uppbåda alla tänkbara 
tillväxtgeneratorer. Parlamentet konstaterar att molnbaserade datortjänster kan medföra en 
omvälvande utveckling i alla ekonomiska sektorer, med särskild betydelse för områden 
som vård, energi, offentliga tjänster och utbildning.  

7. Europaparlamentet betonar att arbetslösheten, inte minst ungdoms- och 
långtidsarbetslösheten, har nått oacceptabelt höga nivåer i Europa och lär förbli hög under 
den närmaste tiden och att det krävs resoluta och brådskande åtgärder på alla politiska 
nivåer. Parlamentet konstaterar att e-kompetens och digital utbildning i molnbaserade 
datortjänster därför kan bli utomordentligt viktigt i kampen mot den stigande 
arbetslösheten, särskilt bland de unga.

8. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag är själva kärnan i EU:s 
ekonomi och att det behövs fler åtgärder för att främja den globala konkurrenskraften hos 
EU:s små och medelstora företag och skapa bästa möjliga miljö för spridningen av ny, 
lovande teknisk utveckling, såsom molnbaserade datortjänster, som kan få stor betydelse 
för EU-företagens konkurrenskraft.

EU-marknaden och molnet

9. Europaparlamentet betonar att den inre marknaden bör förbli öppen för alla leverantörer 
som håller sig till unionslagstiftningen, eftersom ett fritt globalt flöde av tjänster och 
information stärker konkurrenskraften och möjligheterna för unionens näringsliv och 
gagnar unionsmedborgarna.

10. Europaparlamentet beklagar indikationerna på omfattande, genomgripande och godtycklig 
statlig åtkomst till information som rör unionsanvändare och som finns lagrad i moln i 
tredjeländer. 
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11. Europaparlamentet hemställer att kommissionen, för att motverka risken för att utländska 
statsmakter direkt eller indirekt ska komma åt information på ett sätt som strider mot 
unionslagstiftningen, ska 

i) se till att användarna är medvetna om denna risk, bland annat genom att bistå 
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) med att aktivera den 
plattform för information av allmänintresse som avses i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster, och

ii) sponsra forskning i teknik, bland annat krypteringsteknik, som gör att användarna 
enkelt kan säkra sin information.

12. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens ambition att ta fram en samstämd 
strategi för molntjänster.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med unionens näringsliv och 
andra berörda parter ringa in områden där en specifik unionsstrategi skulle kunna visa sig 
särskilt attraktiv på det globala planet.

14. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att säkra en konkurrensutsatt och transparent 
unionsmarknad för att förse alla unionsanvändare med säkra, hållbara, prismässigt 
överkomliga och tillförlitliga tjänster. 

15. Europaparlamentet understryker att alla molnleverantörer som verkar i unionen måste 
konkurrera på lika villkor med samma regler för alla.

Offentlig upphandling och molnet

16. Europaparlamentet betonar att den offentliga sektorns användning av molntjänster har 
potential att minska kostnaderna för den offentliga förvaltningen och skapa effektivare 
tjänster för allmänheten, samtidigt som den digitala hävstångseffekten för alla ekonomiska 
sektorer skulle vara ytterst gynnsam. 

17. Europaparlamentet uppmuntrar offentliga förvaltningar att överväga säkra, tillförlitliga 
och säkra molntjänster vid offentlig upphandling på it-området, och framhåller samtidigt 
deras särskilda ansvar för skydd av uppgifter om privatpersoner samt för tillgänglighet 
och kontinuitet i tjänsterna.

18. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att överväga att där så är lämpligt 
använda molntjänster för att tjäna som föredöme för andra.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda arbetet i 
Europeiska partnerskapet för molntjänster.

Standarder och molnet

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa vägen i fråga om att utveckla och 
utfärda standarder och specifikationer till stöd för säkra, tillförlitliga och trygga 
molntjänster.



PR\928403SV.doc 7/10 PE506.114v01-00

SV

21. Europaparlamentet vidhåller att standarderna bör möjliggöra enkel och fullständig 
portabilitet och en hög grad av interoperabilitet mellan molntjänster.

22. Europaparlamentet välkomnar den kartläggning av standarder som Europeiska institutet 
för telekommunikationsstandarder (Etsi) fått i uppdrag att göra, och framhåller vikten av 
att man håller fast vid en öppen och transparent process. 

Konsumenterna och molnet

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konsumentapparater inte 
använder molntjänster som förval.

24. Europaparlamentet erinrar kommissionen om dess outnyttjade möjlighet att enligt direktiv 
1999/5/EG (om radioutrustning och teleterminalutrustning) kräva att utrustning omfattas 
av säkerhetsåtgärder som skyddar användares information.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konsumenter, när de uppmanas 
att acceptera eller på annat sätt erbjuds en molntjänst, först får den information de behöver 
för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

26. Europaparlamentet betonar att den information som tillhandahålls på det viset bland annat 
bör ange vem som ytterst är tjänstens leverantör och hur tjänsten är finansierad. Om 
tjänsten finansieras genom att information från användarna utnyttjas för att rikta reklam 
eller göra det möjligt för andra att rikta reklam, bör användarna upplysas om detta.  

27. Europaparlamentet betonar att informationen bör lämnas i ett standardiserat, lättfattligt 
och jämförbart format.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Över hela världen börjar företag alltmer inse vilka produktivitetsvinster de kan göra genom att 
enkelt komma åt de mest högpresterande företagstillämpningarna och/eller genom att 
dramatiskt förbättra sina infrastrukturresurser till överkomliga priser. Enligt beräkningar från 
kommissionen kan intäkterna från molntjänster vid 2014 komma att uppgå till 148,8 miljarder 
och 60 % av all serverbelastning kommer att vara virtuell. 

Molnets ekonomiska och kommersiella framtidsutsikter är i sanning lovande, och det finns 
därför affärsmässiga skäl för dess utveckling. Rent praktiskt innebär det att molnbaserade 
datortjänster, med eller utan Europas inblandning, kommer att fortsätta att utvecklas på ett 
eller annat sätt. 

Unionens institutioner har tidigare tagit en del välkomna, om än små, steg, exempelvis när 
kommissionen 2010 offentliggjorde meddelandet Interoperabilitet för europeiska offentliga 
tjänster eller Enisas rapport om de viktigaste säkerhetsfrågorna för molnbaserade tjänster.  

Därför är presentationen av kommissionens strategi för molnbaserade tjänster välkommen. Vi 
får dock inte glömma att vi när vi utvecklar en strategisk handlingsram, och alldeles särskilt 
denna framtida strategi för molnbaserade tjänster, måste försöka inta en så övergripande 
hållning som möjligt, utan att ta för givet omständigheter som kanske inte tycks beröra dess 
utveckling direkt.  

Således är det kolossalt viktigt med en infrastrukturpolitik: Starka nät för fast och mobil 
kommunikation är en förutsättning för att molnets fulla potential ska kunna utnyttjas. Därför 
beklagar föredraganden att meddelandet om Fonden för ett sammanlänkat Europa, och 
närmare bestämt förslaget till förordning om riktlinjer för transeuropeiska 
telekommunikationsnät – välkomna steg som skulle kunna ge en skjuts åt de så välbehövliga 
investeringarna i bredbandsnät i Europa – inte kommer att kunna nå tillfredsställande resultat 
om de inte förses med ordentliga finansiella resurser.

Samtidigt måste den framtida strategin, på grund av molnsystemens starka kommersiella 
karaktär, hantera en lång rad aspekter, allt från tekniska frågor om molnsystemens utveckling, 
förvaltning och elastiska skalbarhet – utan att för den skull glömma den flexibilitet som all 
IKT-utveckling behöver för att inte hämma innovation i samband med standardiseringsfrågor 
– till icke-tekniska frågor, såsom de rättsliga aspekterna av datasekretess och datasäkerhet, 
som utgör ett stort hinder för en omfattande användning av molninfrastruktur.

Apropå de sistnämnda aspekterna: Det förslag till dataskyddsregler som just nu debatteras i 
parlamentet är välkommet med tanke på det brådskande behovet av att anpassa systemet från 
1995 till det digitala samhället, vilket också parlamentet krävde i sitt betänkande om en digital 
agenda för Europa. Det är emellertid av stor vikt att slutresultatet inte hejdar utvecklingen av 
nya, toppmoderna molntjänster utan i stället främjar deras användning. Därför är det viktigt 
att dataskyddsreglerna tydligt avgränsar den registeransvariges respektive registerförarens 
roller och skyldigheter. Vidare välkomnas det nyligen föreslagna direktivet om nät- och 
informationssäkerhet.
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Detta är helt avgörande aspekter. Vi får inte glömma att molnet på grund av sin outsource-
karaktär ger ett extra inslag av osäkerhet i vårt sätt att se på säkerhet och dataskydd. Enligt 
Världsekonomiskt forum anser 90 % av alla leverantörer och användare av molntjänster att 
integritetsrisker är ett ”mycket allvarligt” hinder för de molnbaserade datortjänsternas 
möjligheter att anammas på bred front. 

Vidare bör Europa stimulera forskning och teknisk utveckling i molnbaserade datortjänster. 
Europas utmärkta facit inom viktiga aspekter av forskning och utveckling, såsom globala 
resursinformationsdatabaser (Grid) och tjänsteorienterad arkitektur, kan ge EU en 
konkurrensfördel. Därför bör Horisont 2020 få en viktig roll.

Vad gäller de konkreta insatsområdena i kommissionens meddelande kan följande framhållas:

1. Bringa reda i standarddjungeln

Detta är en grundläggande aspekt. Till syvende och sist måste användarna kunna byta 
molnleverantör enkelt och snabbt. Med andra ord behövs fullständig portabilitet, en hög grad 
av interoperabilitet och öppna specifikationer. Insatser måste göras för att kunderna ska slippa 
bindas upp. Att Etsi fått i uppdrag att kartlägga befintliga standarder är en bra start. Men det 
måste finnas garantier för att processen hålls så öppen och transparent som möjligt. 
Föredraganden anser även att molnstandarder per definition är globala, och ingen region i 
världen kan handskas med globalt tillämpbara standarder i isolering. Europa måste fokusera 
på att maximera möjligheterna för sina små och medelstora företag och sina konsumenter på 
den globala marknaden. Vi behöver standarder som har kapacitet att bli världsomfattande.

Vidare kan även Enisa spela en viktig roll, och föredraganden håller med om att denna byrå 
bör stödja utvecklingen av EU-omfattande frivilliga certifieringssystem för molntjänster enligt 
tidsfristen i meddelandet, som innebär att en förteckning över sådana system ska finnas 2014.

2. Säkra och rättvisa avtals- och kontraktsvillkor

Trots att den gemensamma europeiska köplagen tar upp avtal om ”digitalt innehåll” för 
konsumenter och småföretag kan det behövas ett instrument som tar upp andra aspekter, 
särskilt datalokalisering och dataöverföring (största hänsyn bör tas till artikel 29-gruppens 
yttranden) och allmän avtalsterminologi. 

Den underliggande principen för denna nyckelåtgärd bör ändå vara att molnet erbjuder olika 
sorters tjänster och affärsmodeller och att ”en storlek inte passar alla”. Så när det skapas 
”säkra och rättvisa avtals- och kontraktsvillkor” är det uppenbart att avtal mellan företag och 
konsumenter är av ett helt annat slag än avtal mellan företag. På samma sätt är 
ställningstagandena för förvaltningar som vill börja använda molntjänster helt annorlunda än 
för vanliga konsumenter  Med andra ord, olika moln svarar mot olika behov och olika 
ställningstaganden. Avtalsrätten bör emellertid kunna tillgodose alla aspekter.



PE506.114v01-00 10/10 PR\928403SV.doc

SV

3. Att låta offentliga sektorn visa vägen genom ett europeiskt partnerskap för 
molntjänster

Föredraganden anser att den offentliga sektorn, inklusive kommissionen själv, måste visa 
vägen. Inte bara på grund av de produktivitetsvinster som kan göras genom enkel åtkomst till 
de mest högpresterande tillämpningarna och teknikerna till överkomliga priser, utan även på 
grund av att medborgarna skulle kunna ta del av en effektivare och mer innovativ 
samhällsservice. Som exempel kan nämnas de fantastiska framtidsutsikterna inom e-hälsa, 
utbildning och transporttjänster. 

Partnerskapet för molntjänster är ett välkommet verktyg, men vi måste lägga i en högre växel. 
Det finns ett akut behov av att skapa stor samordning och undvika den allvarliga risken för att 
den offentliga marknaden inom en nära framtid kommer att bli än mer fragmenterad, som i 
fallet med e-identifiering, där det inte förekom någon ordentlig samordning när 
medlemsstaterna började utveckla sina olika nationella system. 

För att molnteknikens fördelar ska kunna utnyttjas till fullo och resursanvändningen 
maximeras, anser föredraganden att den offentliga sektorn bör fungera som motor med tanke 
på sin storlek och sin närvaro i nästan alla sektorer i Europa. Vi måste hålla hårt på att de 
offentliga förvaltningarna genomgår en ”digital omställning” och att de på ett framsynt sätt 
omedelbart börjar samordna sina initiativ. 

På samma sätt måste även EU-institutionerna utan dröjsmål börja utvärdera molnteknikens 
möjligheter och utmaningar.  På grund av de många komplexa frågor som måste besvaras 
(budgetära och strukturella begränsningar, eventuellt bristande marknadsutveckling, 
klargörande av aspekter rörande intern säkerhet m.m.) måste det tas fram en strategi för 
institutionerna.

Molntjänster och den digitala inre marknaden

En fullständig utveckling av molnbaserade tjänster är av strategisk betydelse för arbetet med 
att fullborda den digitala inre marknaden. Molnstrategin rör många aspekter kopplade till 
behovet av större konvergens och, i slutänden, harmonisering, för att alla befintliga hinder ska 
kunna avlägsnas, exempelvis i fråga om bredbandsutbyggnad, spektrumtilldelning, 
konsumentskydd, immaterialrätt, dataskydd, specifika produktregleringar och 
betalningstransaktioner.

Utvecklingen av molnbaserade tjänster i Europa har därför en utomordentlig potential att 
avsevärt skynda på fullbordandet av den inre marknaden.


