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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om det europæiske cloudinitiativ 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Det europæiske cloudinitiativ – 

Opbygning af en konkurrencedygtig data- og vidensøkonomi i Europa" 

(COM(2016)0178) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument 

(SWD(2016)0106), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En strategi for et digitalt indre marked i 

EU" (KOM(2015)0192) og til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene (SWD(2015)0100), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Hen imod en 

blomstrende datadreven økonomi" (COM(2014)0442), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere 

europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2012 med titlen 

”Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa” (COM(2012)0529), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Højtydende databehandling: Europas 

position i det globale kapløb" (COM(2012)0045), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 27. maj 2016 om overgangen til et system for 

åben videnskab, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 29. maj 2015 om åben, dataintensiv og 

netværksbaseret forskning som drivkraft for hurtigere og bredere innovation, 

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23.-24. marts 2000 i 

Lissabon, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/2240 af 25. 
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november 2015 om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles 

rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-

programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EF af 26. juni 2013 om 

ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors 

informationer2 (PSI-direktivet), 

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2016 med titlen "Hen imod en blomstrende 

datadreven økonomi"3, 

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det 

digitale indre marked"4, 

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med 

henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed5, 

– der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om udnyttelse af potentialet ved 

cloud computing i Europa6, 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse TEN/494 af 

16. januar 2013 om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Udnyttelse af 

potentialet ved cloud computing i Europa" (COM(2012)0529), 

– der henviser til artikel 173, 179 og 180 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at Kommissionens målsætninger følger dem, der benyttes af de 

amerikanske efterretningstjenester7, der går ind for maksimal åbenhed omkring 

videnskabelige data på globalt plan med henblik på at bevare deres førerposition; 

B. der henviser til, at mængden af det arbejde, der udføres og offentliggøres af forskere i 

Europa, overstiger kapaciteten for peerevaluering og dermed umuliggør en evaluering af 

deres strategiske karakter; 

                                                 
1 EUT L 318 af 4.12.2015, s. 1. 
2 EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0089. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009. 
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0032. 
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0535. 
7 Report of the National Commission for the review of the research and development programs of the United 

States Intelligence Community – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. der henviser til, at systemerne for registrering af forfattere og videnskabelige 

publikationer (ORCID1- og DOI2-systemerne) henhører under den amerikanske delstat 

Delawares jurisdiktion; 

D. der henviser til, at GEANT-nettet i forvejen knytter de nationale forskningsnet sammen, 

men med en cloudtjeneste, der har deltagelse af Amazon Web Service3; 

E. der henviser til, at andre magters digitale dagsorden går ud på at begrænse adgangen til 

deres data, og at Kina forpligter enhver cloudoperatør til at være finansieret med mindst 

50 % kinesisk kapital; 

F. der henviser til, at højtydende databehandling (HPC) er et nichemarked med en 

omsætning på ca. 15 mia. USD om året, sammenlignet med 350 mia. USD for elektriske 

halvledere og over 400 mia. USD for software; 

G. der henviser til, at hverken den eneste europæiske producent af mikroprocessorer – 

verdens femtestørste – eller den største europæiske virksomhed inden for cloud 

computing er blevet hørt af Kommissionen, i modsætning til konkurrenterne uden for 

Europa; 

H. der påpeger, at man gennem brug af Linux' open source-software ikke blot ville kunne 

spare mange milliarder euro, men også sikre den europæiske digitale sektor en ledende 

rolle, hvilket imidlertid ikke er en prioritet for Kommissionen; 

I. der henviser til, at Kommissionen betegner enhver virksomhed med et europæisk 

datterselskab som et "europæisk selskab", og at denne fejlagtige betegnelse får den til at 

støtte udenlandske selskaber, der driver lobbyvirksomhed, samtidig med at europæiske 

selskaber negligeres; 

Generelt 

1. forkaster Kommissionens meddelelse med titlen "Et europæisk cloudinitiativ – 

Udvikling af en konkurrencedygtig data- og videnøkonomi i Europa"; 

2. underkender og ønsker at revidere sine tidligere beslutninger, som byggede på en 

subjektiv analyse af åbne data og bulkdata og på hensynet til ikke-europæiske magters 

interesser; 

3. mener, at et digitalt selskab kun kan betragtes som europæisk, hvis dets hovedsæde og 

vigtigste beslutningscentre, F&U-centre og produktionsanlæg befinder sig på europæisk 

område, og hvis det kontrolleres af EU-kapital og betaler koncernskat på europæisk 

område; 

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at reorientere EU-politikkerne, således at støtten 

koncentreres om de europæiske digitale virksomheder, der skaber høj merværdi; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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Åben videnskab 

5. minder om, at data er den digitale økonomis råstof og spiller en afgørende rolle i 

merværdikæden; understreger, at lagring eller behandling af data uden for Europa er 

ensbetydende med at slå den europæiske digitale økonomi ihjel; kræver, at lagring, 

udnyttelse og valorisering af data udføres af europæiske selskaber på EU's område; 

6. foreslår, at administrationen af ORCID og DOI lægges ind under europæisk jurisdiktion 

for så vidt angår europæiske forskere og deres arbejder; 

7. advarer mod risikoen for, at forskningsresultater udnyttes uden for EU, hvis der ikke 

ydes støtte til anvendt forskning og venturekapital; 

Interoperabilitet 

8. understreger, at informationssystemers modstandsdygtighed afhænger af de nationale 

systemers sikkerhed og indbyrdes sammenkobling, og at datafragmentering dermed kan 

sikre modstandsdygtigheden; 

9. kræver, at de nationale sikkerhedsmyndigheder (ANSSI, BSI etc.) fuldt ud inddrages i 

arbejdet med at gøre sammenkoblinger sikre; 

Det kontraktuelle offentlig-private partnerskab om højtydende databehandling  

10. foreslår, at de planlagte beløb til ETP4HPC i stedet gives til selskaber med høj 

merværdi; 

11. understreger kvanteteknologiens aktuelle potentiale inden for computere og 

krypteringsnøgler; 

Kontrol med og opbygning af sektoren for IT-hardware og -software 

12. er af den opfattelse, at manglende kontrol med den europæiske digitale sektor udgør en 

trussel mod borgernes rettigheder, privatlivets fred samt den nuværende og fremtidige 

beskæftigelse; 

13. opfordrer til en undersøgelse af den digitale sektor i Europa, af de investeringer, som er 

nødvendige i lyset af den udenlandske konkurrence, og af overtagelsen af europæiske 

virksomheder; 

14. opfordrer medlemsstaterne og EU til at tilskynde til og finansiere udviklingen af open 

source-software baseret på Linux, i første omgang inden for den offentlige forvaltning 

og i skoler og dernæst i erhvervslivet og den brede offentlighed; 

15. anser det for absolut nødvendigt at fremme synergien mellem europæiske 

hardwarefabrikanter, softwareudviklere og europæiske udbydere af cloud computing; 

16. fremhæver den rolle, som forsyningssikkerheden for råstoffer af kritisk betydning, 

såsom sjældne jordarter, spiller for at bevare fremstillingen af elektroniske komponenter 

i Europa; 
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17. anser det for nødvendigt at investere massivt i halvlederindustrien; 

18. foreslår, at der oprettes europæiske computersamlefabrikker for computere, hvis 

konkurrencedygtighed vil kunne sikres gennem robotisering; 

19. kræver, at man fra europæisk side lægger vægt på gensidighed i handelsforbindelserne; 

Hen imod en ny styreform på dataområdet 

20. kræver, at den globale styring af internettet lægges ind under FN; 

21. anser det for at være af afgørende betydning, at der fastlægges høje 

krypteringsstandarder for sikkerhedsbeskyttelsen af al overførsel af data med 

håndhævelse af princippet om udtrykkeligt samtykke; 

22. kræver en gennemgribende revolution af den digitale økonomiske model: "alle data er 

leverandørens ejendom", og udnyttelse heraf kræver betaling af et vederlag til 

leverandøren, med indførelse af et system for kollektive søgsmål mod ethvert selskab, 

der udnytter data uden at betale for det; 

23. foreslår, at medlemsstaterne pålægger selskaber, der anvender data ulovligt, 

afskrækkende bøder på 4 til 10 gange deres omsætning, således at Europa bliver et af 

verdens sikre steder for lagring af data; 

° 

° ° 

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

Or. fr 

 

 


