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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster 

(2016/2145(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande Europeiskt initiativ för molnbaserade 

tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa 

(COM(2016)0178) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som 

åtföljer detta (SWD(2016)0106), 

– med beaktande av kommissionens meddelande En strategi för en inre digital marknad 

i Europa (COM(2015)0192) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar 

som åtföljer detta (SWD(2015)0100), 

– med beaktande av kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven 

ekonomi (COM(2014)0442) av den 2 juli 2014, 

– med beaktande av kommissionens meddelande En starkare europeisk industri för 

tillväxt och ekonomisk återhämtning (COM(2012)0582) av den 10 oktober 2012, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Handlingsplan för energieffektivitet: 

att förverkliga möjligheterna (COM(2012)0545) av den 27 september 2012, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Högpresterande datorsystem: Europas 

plats i en global kapplöpning (COM(2012)0045), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 27 maj 2016 om övergången till ett öppet 

vetenskapssystem, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 29 maj 2015 om en öppen, dataintensiv och 

sammankopplad forskning som drivkraft för snabbare och vidare innovation, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för Europa: 

2015.eu1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/2240 av den 

25 november 2015 om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och 

gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare 

(ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn (COM(2014)2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 

2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den 

offentliga sektorn3, 

                                                 
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0133. 
2 EUT L 318, 4.12.2015, s. 1. 
3 EUT L 175, 27.6.2013, s. 1. 
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– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2016 om en blomstrande datadriven 

ekonomi1, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om vägen mot en rättsakt för 

den digitala inre marknaden2, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om en återindustrialisering av 

Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet3, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om att frigöra de 

molnbaserade datortjänsternas potential i Europa4, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande TEN/494 

av den 16 januari 2013 om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, 

rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Att 

frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa (COM(2012)0529), 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om det 

europeiska initiativet för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- 

och kunskapsekonomi i Europa (2016 TEN/592 EESC-2016), 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande om det europeiska initiativet för 

molnbaserade tjänster och prioriteringar för informations- och kommunikationsteknisk 

standardisering på den digitala inre marknaden 2016 (SEDEC-VI-012), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2016 En ny 

kompetensagenda för Europa – Samarbete för att stärka humankapitalet, 

anställbarheten och konkurrenskraften COM(2016)0381, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 

2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och 

informationssystem i hela unionen, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av 

en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, framlagt av kommissionen 

(COM(2016)0590), 

                                                 
1 Antagna texter P8_TA(2016)0089. 
2 Antagna texter P8_TA(2016)0009. 
3 Antagna texter, P7_TA(2014)0032. 
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0535. 
5 EGT L 119, 4.5.2016, s. 1. 
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– med beaktande av kommissionens meddelande Onlineplattformar och den digitala 

inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för Europa COM(2016)0288/2) av den 

25 maj 2016, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk 

ram för upphovsrätten (COM(2015)0626) av den 9 december 2015, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Prioriteringar för informations- och 

kommunikationsteknisk standardisering på den digitala inre marknaden 

(COM(2016)0176) av den 19 april 2016, 

– med beaktande av rapporten Open Innovation, Open Science, Open to the World – 

a vision for Europe från kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation 

(RTD) och som publicerades i maj 2016, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 

för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0006/2017), 

och av följande skäl: 

A. Den rådande molnkapaciteten i EU är otillräcklig, och data som produceras inom 

forskningen och näringslivet behandlas därför ofta på annat håll, vilket gör att forskare 

och innovatörer från EU flyttar till platser utanför unionen där hög datakapacitet är mer 

omedelbart tillgänglig. 

B. Avsaknaden av en tydlig struktur för incitament att dela data, bristen på 

interoperabilitet mellan system för forskningsdata samt fragmenteringen av 

infrastrukturer för forskningsdata, både tvärvetenskapligt och över nationsgränser, 

hämmar den fulla potentialen hos datadriven vetenskap. 

C. EU släpar efter i utvecklingen av högpresterande datorsystem till följd av sina 

otillräckliga investeringar i upprättandet av ett komplett högpresterande datorsystem, 

medan länder som USA, Kina, Japan och Ryssland seriöst investerar i sådana system 

samt betraktar dem som en strategisk prioritering och inrättar nationella program för 

utvecklingen av dem. 

D. Europas fulla potential i fråga om molnbaserade datortjänster kan förverkligas enbart 

om data kan flöda fritt inom unionen inom ramen för tydliga regler, och internationella 

dataflöden spelar en allt viktigare roll inom den europeiska och globala ekonomin. 

E. Förmågan att analysera och utnyttja stordata förändrar hur den vetenskapliga 

forskningen bedrivs. 

F. I kommissionens meddelande Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa 

en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa erkänns den öppna 

vetenskapens och de molnbaserade datortjänsternas omvandlingspotential som en del 

av Europas digitala ekonomi. 
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G. Bestämmelserna om tillträde till nätverk, datalagring och databehandling skiljer sig åt 

mellan medlemsstaterna, vilket skapar vattentäta skott och bromsar 

kunskapsspridningen. 

H. Den allmänna dataskyddsförordningen, direktivet om nät- och informationssäkerhet och 

strategin för den digitala inre marknaden kan utgöra grunden för en konkurrenskraftig 

och blomstrande europeisk digital ekonomi som är öppen för alla marknadsaktörer som 

följer reglerna. 

I. Data är den digitala ekonomins råmaterial och dataanvändning är av yttersta vikt för 

digitaliseringen av Europas forskning och näringsliv samt för utvecklingen av ny teknik 

och skapande av nya arbetstillfällen. 

J. Den nyligen antagna allmänna dataskyddsförordningen innehåller kraftiga åtgärder för 

skydd av personuppgifter, och det bör säkerställas en harmoniserad metod för dess 

genomförande. 

K. Kommissionen utlovade i sin strategi för den digitala inre marknaden från 2015 att ta 

itu med begränsningarna av den fria rörligheten för data och oberättigade begränsningar 

för lokalisering av data för lagring eller behandling. 

L. Kommissionen måste lägga fram konkreta förslag om att undanröja begränsningarna för 

den fria rörligheten för data om bästa möjliga digitala inre marknad ska kunna skapas. 

M. Utnyttjandet och utvecklingen av molntjänster står inför utmaningar på grund av bristen 

på höghastighetsinfrastruktur och höghastighetsnät som behövs i Europa. 

N. Målsättningen att underlätta och stödja genomförandet av forsknings- och 

datainfrastrukturer och deras långsiktiga hållbarhet, inklusive centrum för 

högpresterande datorsystem i världsklass och andra nätverk för forskningsinfrastruktur, 

kommer genom ett intensifierat samarbete och utbyte av resultat att göra det lättare att 

hantera de enorma utmaningarna inom vetenskapen, näringslivet och samhället. 

O. Datamängden växer snabbare än någonsin, och man räknar med att det 2020 kommer 

att finnas mer än 16 biljoner gigabyte data, vilket motsvarar en dataökning med 

236 procent per år. 

P. En datadriven ekonomi är beroende av ett bredare IKT-ekosystem för att bli 

framgångsrik, inklusive sakernas internet för hämtning, höghastighetsbredbandsnät för 

transport och molntjänster för behandling av data samt kvalificerade forskare och 

anställda. 

Q. Samarbete mellan europeiska forskare, användning och utbyte av uppgifter, alltid 

i enlighet med dataskyddsmyndigheterna, och användning av nya tekniska lösningar, 

inbegripet datormoln och digitalisering av europeisk forskning, är avgörande för 

utvecklingen av den digitala inre marknaden. Det europeiska öppna forskningsmolnet 

kommer att få positiva effekter på den vetenskapliga utvecklingen i Europa. 

Forskningsmolnet måste utvecklas och användas med vederbörlig hänsyn till de 
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grundläggande rättigheter som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

Allmänna anmärkningar 

1. Europaparlamentet välkomnar det europeiska öppna forskningsmolnet som en modell 

för hur ett moln används inom den privata respektive offentliga sektorn. Parlamentet 

välkomnar kommissionens plan att utöka användarbasen till näringslivet och 

förvaltningarna så snabbt som möjligt. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Europeiskt initiativ för 

molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi 

i Europa, och anser att detta är det första steget i att lägga en ordentlig grund för öppna 

och konkurrenskraftiga europeiska åtgärder på området molnbaserade datortjänster och 

högpresterande datorsystem. 

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens europeiska initiativ för datormoln som 

ett led i genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden och paketet för 

digitalisering av den europeiska industrin, för att främja den europeiska digitala 

ekonomins tillväxt, bidra till de europeiska företagens och tjänsternas konkurrenskraft 

och stärka deras ställning på den globala marknaden. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att genom tydligt definierade åtgärder säkerställa att detta initiativ är 

ändamålsenligt, utåtriktat, framtidssäkert och inte skapar oproportionerliga eller 

omotiverade hinder. 

4. Europaparlamentet understryker vikten av att göra EU till ett centrum för global 

forskning, nå kritisk massa och skapa spetsforskningskluster. Det krävs kapacitet i form 

av både resurser och en attraktiv miljö för att Europa ska kunna attrahera världsledande 

forskning. Öppenhet gentemot internationella forskare, som därmed attraherar 

internationella investeringar, är också av yttersta vikt för att Europa ska bli den mest 

konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen. 

5. Europaparlamentet betonar att arbetet med standardisering inom molnbaserade 

datortjänster bör påskyndas. Bättre standarder och interoperabilitet kommer att 

möjliggöra kommunikation mellan olika molnbaserade system och förhindra 

inlåsningseffekter för leverantörer avseende molnbaserade produkter och tjänster. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att nära samarbeta med kommersiella 

leverantörer av molntjänster vid utvecklingen av öppna standarder på detta område.  

6. Europaparlamentet betonar att detta europeiska initiativs mervärde ligger i delningen av 

öppna data och i utvecklingen av en pålitlig, öppen miljö för gemenskapen för lagring, 

delning och vidareutnyttjande av vetenskapliga data och resultat. 

7. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande vikt att öka medvetenheten kring 

fördelarna med molnbaserade datortjänster, eftersom efterfrågan på molntjänster 

fortfarande är alltför låg i Europa. Molnbaserade datortjänster kommer tack vare sin 

kostnadseffektivitet och skalbarhet att medföra ekonomisk tillväxt. Små och medelstora 

företag är Europas viktigaste motor för sysselsättning och tillväxt. Fördelarna med 
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datormoln kan vara särskilt påtagliga för små och medelstora företag eftersom de ofta 

saknar resurser att investera i omfattande, fysiska IT-system på plats.  

8. Europaparlamentet välkomnar den öppna forskningen och den roll som den spelar för 

uppbyggnaden av en europeisk kunskapsekonomi och för att ytterligare förbättra 

kvaliteten på forskning och utveckling i Europeiska unionen. Näringslivet, och särskilt 

små och medelstora företag, utnyttjar för närvarande inte insamlade forskningsdata på 

ett optimalt sätt på grund av avsaknaden av ett fritt gränsöverskridande dataflöde och en 

gemensam plattform eller portal, och parlamentet konstaterar att kommissionen arbetar 

för att standarden ska vara att alla forskningsdata som framställs inom ramen för 

Horisont 2020-programmet automatiskt ska vara öppna. 

9. Europaparlamentet understryker att det europeiska öppna forskningsmolnet bör 

kompletteras av en omfattande strategi för cybersäkerhet, eftersom forskarsamhället 

behöver en tillförlitlig datainfrastruktur som kan användas utan att utsätta 

forskningsarbeten för dataförlust, förlust av informationskvalitet eller intrång. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta cybersäkerhetsfrågor redan från första 

början i alla sina IT-initiativ. 

10. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att föregå med gott 

exempel och göra alla forskningsdata och resultat som finansieras genom EU-program, 

exempelvis Horisont 2020, Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och andra, att per 

automatik vara öppna i enlighet med Fairprinciperna (det vill säga att de ska vara 

sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara). 

11. Europaparlamentet uttrycker oro över finansieringsunderskottet på 4,7 miljarder euro 

för det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fastställa lämpliga finansieringsmekanismer för det europeiska öppna 

forskningsmolnet och den europeiska datainfrastrukturen. Dessutom uppmanar 

parlamentet kommissionen att tillhandahålla tillräckliga resurser för detta politikområde 

inom ramen för Horisont 2020 och i sitt förslag till det nionde ramprogrammet. 

12. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att säkerställa att det europeiska 

öppna forskningsmolnet gynnar alla Europas regioner genom att undersöka möjligheten 

att använda sig av regionala utvecklingsfonder för att bredda initiativet. 

13. Europaparlamentet framhåller att för närvarande går endast 12 % av den finansiering 

som avsatts till Efsi till åtgärder på det digitala området. Parlamentet uppmanar med 

eftertryck kommissionen att presentera målinriktade åtgärder som verkligen skulle 

kunna öka involveringen av alla EU-fonder, och särskilt Efsi, i projekt som avser den 

digitala inre marknaden, bland annat initiativ om datadelning, digital tillgänglighet, 

infrastruktur och digital anslutbarhet i hela EU, och att avsätta mer resurser till att 

främja europeisk forskning, utveckling och innovation, inbegripet bland annat 

integritetshöjande teknik och öppen källkodssäkerhet. Parlamentet anser att detta 

initiativ bör utarbetas i synergi med andra Horisont 2020-program, inbegripet sådana 

som rör privata molntjänster och e-förvaltningstjänster. 
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14. Europaparlamentet anser att den privata sektorn redan från början bör involveras 

i användarbasen för det europeiska öppna forskningsmolnet, exempelvis genom att man 

erbjuder hyrprogram (Software as a service, SaaS). Det europeiska näringslivet 

förväntas bidra till att täcka upp finansieringsunderskottet på 4,7 miljarder euro för det 

europeiska initiativet för molnbaserade tjänster. Det är osannolikt att företag kommer 

att investera i programmet om de inte samtidigt kan ta del av fördelarna. 

15. Europaparlamentet understryker att en toppmodern superdatorinfrastruktur är helt 

avgörande för EU:s konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

förverkliga tillgängligheten till operativa datorer i exaskala i EU senast 2022. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stimulera deltagandet av europeiska 

små och medelstora företag och industrier i tillverkningen av maskinvaran och 

programvaran för den europeiska datainfrastrukturen och på så sätt främja den 

europeiska ekonomin, hållbar tillväxt och skapandet av arbetstillfällen. 

17. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna och 

andra forskningsfinansiärer kring utformningen och genomförandet av färdplanen för 

styrning och finansiering samt att säkerställa att lämpliga resurser tilldelas initiativet 

och underlätta för samordningen av de nationella insatserna, så att man kan undvika 

onödigt dubbelarbete och onödiga utgifter. 

18. Europaparlamentet menar att interoperabilitet och dataportabilitet är avgörande för att 

man ska kunna ta itu med stora samhällsutmaningar som kräver effektiv datadelning 

och en multidisciplinär arbetsmetod som inbegriper flera aktörer. Parlamentet noterar 

att den handlingsplan som läggs fram i meddelandet om det europeiska initiativet för 

molnbaserade tjänster (COM(2016)0178) är ett nödvändigt verktyg för att minska 

fragmenteringen och säkerställa att utnyttjandet av forskningsdata sker i enlighet med 

Fairprinciperna. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en åtgärdsplan grundad på 

principerna om full insyn och öppenhet, med tydliga arbetspaket och tidsfrister, med 

uppgifter om de resultat som ska uppnås, finansieringskällorna och de intressenter som 

deltar i hela förfarandet. 

20. Europaparlamentet stöder det europeiska öppna forskningsmolnet som ett led i det 

europeiska initiativet för datormoln, som kommer att skapa en virtuell miljö där 

forskare och yrkesverksamma från alla regioner kan lagra, dela, hantera, analysera och 

vidareutnyttja sina forskningsdata, även offentligt finansierade forskningsdata, både 

tvärvetenskapligt och över nationsgränser, vilket avhjälper fragmentering av den inre 

marknaden. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att tillämpa en 

omfattande strategi för öppen forskning som är inkluderande gentemot det öppna 

vetenskapssamhället och oberoende forskare, att tillhandahålla tydligare definitioner i 

sitt meddelande, och att i synnerhet göra en tydlig åtskillnad mellan det europeiska 

initiativet för datormoln och det europeiska öppna forskningsmolnet och att uppdatera 

lagstiftningen i enlighet med detta för att lättare kunna vidareutnyttja forskningsresultat. 
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21. Europaparlamentet anser att det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster 

säkerställer investeringar i vetenskap och forskning i syfte att skapa incitament och 

verktyg för att dela och utnyttja data så brett som möjligt, förstärkt av uppbyggnaden av 

en stark moln- och datainfrastruktur i EU. 

22. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är centrala i EU:s ekonomi 

och att ytterligare åtgärder krävs för att främja de små och medelstora företagens och 

start up-företagens globala konkurrenskraft i syfte att skapa bästa möjliga miljö med 

högkvalitativa data, dataanalys, säkra tjänster och förväntad kostnadseffektivitet för 

utnyttjandet av ny lovande teknik. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga en ekonomiskt bärkraftig grund 

till ett europeiskt datormoln och att vidta tydliga åtgärder för att uppmuntra små och 

medelstora företag att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för behandling och lagring 

av data i anläggningar inom medlemsstaternas territorium. 

24. Europaparlamentet påminner om de positiva resultat som uppnåtts med de befintliga 

paneuropeiska strukturerna och de öppna data som är tillgängliga i de nationella 

datalagringsanläggningarna. Parlamentet erkänner att det fortfarande finns många 

hinder på den inre marknaden, vilket förhindrar ett fullständigt genomförande av detta 

initiativ. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 

potentialen hos redan tillgängliga data och att säkerställa att det finns en 

sammanhängande strategi för öppna data och dess återanvändbarhet runtom i 

medlemsstaterna. Parlamentet noterar att kommissionen och medlemsstaterna måste 

undersöka behovet av att investera mer i gränsöverskridande fysisk infrastruktur, och 

lägga särskilt fokus på att kombinera högpresterande datorsystem, 

höghastighetsanslutningar och massdatalagringsanläggningar för att förverkliga en 

europeisk datadriven ekonomi. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 

globala branschledda och andra internationella partnerskap i denna fråga. 

25. Europaparlamentet noterar att utnyttjandet av molntjänster bland europeiska små och 

medelstora företag bör uppmuntras ytterligare. Parlamentet noterar att europeiska 

leverantörer av molntjänster behöver ytterligare samordnat stöd för deltagande i den 

digitala världen, för ökat förtroende på användarsidan och för större medvetenhet om 

fördelarna med molntjänster. 

26. Europaparlamentet betonar att företagens och medborgarnas tillgång till 

bredbandsuppkoppling är en oumbärlig del av en konkurrenskraftig data- och 

kunskapsekonomi i EU. Utvecklingen av molnet bör gå hand i hand med initiativ som 

ökar tillgången till bredbandsinternet för företagen och medborgarna, särskilt på 

landsbygden. 

27. Europaparlamentet noterar att insatser för digital utbildning över generationerna, 

inbegripet cyberfärdigheter, är av avgörande vikt för molnutveckling för att identifiera 

och åtgärda de främsta kunskapsluckorna gällande teknik och effektivitet i syfte att nå 

de digitala målen. Parlamentet välkomnar de förslag som kommissionen lagt fram inom 

ramen för sin nyligen antagna nya kompetensagenda för Europa, och framhåller 

behovet av lämpliga ekonomiska resurser. 
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28. Europaparlamentet menar att start up-företag på molnområdet växer fram med nischade 

lösningar för att göra datorbaserade molntjänster snabbare, enklare, pålitligare, 

flexiblare och säkrare. 

29. Europaparlamentet betonar att högpresterande datorsystem, som är viktiga för 

molnutvecklingen, bör behandlas som en integrerad del av den europeiska 

datainfrastrukturen i hela ekosystemet och att fördelarna måste marknadsföras brett. 

30. Europaparlamentet noterar att deltagande av akademiska institutioner, forskningsinstitut 

och andra aktörer bör uppmuntras i syfte att bevara och stödja integrerade 

forskningsdatainfrastrukturer och högpresterande datorsystem. 

31. Europaparlamentet noterar att i och med de befintliga tjänsterna och de tjänster som den 

privata sektorn och länder utanför EU kommer att erbjuda i framtiden, måste det 

europeiska öppna forskningsmolnet tillhandahålla både incitament och nya tjänster för 

att bryta en långvarig vana av att förlita sig på befintlig forskningspraxis. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att det 

finns ett fokus på framtidsorienterad europeisk tillväxt i syfte att bygga en 

konkurrenskraftig molnindustri i EU. Parlamentet understryker vikten av att säkerställa 

att efterfrågan på marknaden för molnlösningar fortsätter att stiga och att utnyttjandet 

av moln uppmuntras i vertikala branscher såsom finans, beskattning och social 

trygghet, tillverkning, bankväsendet, hälso- och sjukvård, medier och underhållning och 

jordbruk. 

33. Europaparlamentet anser att förordning (EU) 2016/679 – allmänna 

uppgiftsskyddsförordningen1 tillhandahåller en ram för skydd av personuppgifter. 

Ett fragmenterat genomförande av denna i medlemsstaterna skulle dock göra det 

svårare för forskare att utföra sitt arbete och utbyta slutsatser, vilket i sin tur skulle 

undergräva ansträngningarna att upprätta samarbete mellan forskare tack vare 

datorbaserade molntjänster. Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen måste därför 

genomföras och efterlevas på vederbörligt sätt. 

34. Europaparlamentet betonar att lösningar inom ramen för det europeiska initiativet för 

molnbaserade tjänster bör utvecklas med vederbörlig hänsyn till de grundläggande 

rättigheter som är inskrivna i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten 

till uppgiftsskydd, integritet, frihet och säkerhet. 

35. Europaparlamentet noterar att dataekonomin fortfarande befinner sig i ett väldigt tidigt 

skede, att affärsmodeller fortfarande håller på att utvecklas och att de som finns redan 

avbryts och utvecklas. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att eventuell 

lagstiftning på detta område kommer att vara i linje med den teknikneutrala 

”innovationsprincipen” och inte kommer att resa allvarliga hinder för innovation, 

digitaliseringen av näringslivet eller utvecklingen av ny teknik såsom sakernas internet 

och artificiell intelligens i EU. 

                                                 
1 EGT L 119, 4.5.2016, s. 1. 
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36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna och 

alla intressenter för att fastställa de genomförandeåtgärder som krävs för att maximera 

potentialen hos det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster. Öppen innovation 

och öppen forskning involverar långt fler aktörer i innovationsprocessen, från forskare 

till entreprenörer, användare, förvaltningar och civilsamhället. 

Det öppna forskningsmolnet 

37. Europaparlamentet noterar att nyckelaktörerna är underrepresenterade i diskussionerna 

och i de storskaliga pilotprojekten. Parlamentet anser att ett aktivt deltagande av 

aktörerna inom den offentliga och privata sektorn och civilsamhället på lokal, regional, 

nationell och europeisk nivå måste vara en förutsättning för ett effektivt 

informationsutbyte, utan att detta behöver medföra några administrativa bördor. 

Parlamentet betonar att det europeiska initiativet för datormoln bör tillgodose behoven 

hos och gynna inte bara forskarsamhället, utan även industrin, inbegripet små och 

medelstora företag och start up-företag, offentliga förvaltningar och konsumenter. 

38. Europaparlamentet understryker att utvecklingen av ett europeiskt öppet 

forskningsmoln måste ske med vederbörlig respekt för de grundläggande rättigheter 

som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd 

av personuppgifter, integritet, frihet och säkerhet, samt i enlighet med principerna om 

inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard och principerna om 

proportionalitet, nödvändighet, uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning. 

Tillämpningen av ytterligare skyddsmekanismer, till exempel pseudonymisering, 

anonymisering eller kryptering, kan minska riskerna och stärka skyddet för de berörda 

registrerade personerna i samband med att personuppgifter används av stora 

dataapplikationer eller molnbaserade datortjänster. Parlamentet påminner om att 

anonymisering är en oåterkallelig process och uppmanar kommissionen att utarbeta 

riktlinjer för hur uppgiftsanonymiseringen ska gå till. Parlamentet upprepar att det 

behövs särskilt skydd av känsliga uppgifter i enlighet med den gällande lagstiftningen. 

De ovannämnda principerna, tillsammans med höga standarder i fråga om kvalitet, 

tillförlitlighet och konfidentialitet, är nödvändiga för att konsumenterna ska kunna ha 

förtroende för detta europeiska initiativ för datormoln. 

39. Europaparlamentet betonar att initiativet för ett öppet forskningsmoln bör leda till ett 

betrott moln för alla: forskare, företag och offentliga organ. 

40. Europaparlamentet noterar att det finns ett behov av att främja en öppen, betrodd 

samarbetsplattform för förvaltning, analys, delning, vidareutnyttjande och bevarande av 

forskningsdata, på vilken innovativa tjänster kan utvecklas och tillhandahållas inom 

ramen för vissa villkor och förutsättningar. 

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 

lämpliga förvaltnings- och finansieringsramar, varvid tillräcklig hänsyn bör tas till 

befintliga initiativ och till deras hållbarhet och förmåga att främja lika villkor i hela EU. 

Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör överväga att integrera sina nationella 

finansieringsprogram med EU:s finansieringsprogram. 
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42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera samtliga finansieringskällor 

för upprättandet av det europeiska öppna forskningsmolnet och att stärka befintliga 

instrument för en snabbare utveckling, med särskilt fokus på bästa praxis. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen garantera att all vetenskaplig forskning 

och alla vetenskapliga data som produceras inom ramen för Horisont 2020-programmet 

är öppna som standard, och uppmanar medlemsstaterna att anpassa sina nationella 

forskningsprogram till detta.  

44. Europaparlamentet menar att det europeiska öppna forskningsmolnet kommer att 

främja digital vetenskap genom att integrera IT som en tjänst i den offentliga 

forskningssektorn i EU. Parlamentet efterlyser ”en federal modell för forskningsmoln” 

som för samman offentliga forskningsorgan, intressenter, små och medelstora företag, 

start up-företag och e-infrastrukturer med kommersiella leverantörer för att bygga en 

gemensam plattform som erbjuder en rad tjänster till EU:s forskarsamhälle. 

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med 

andra intressenter upprätta en färdplan för att så snart som möjligt fastställa tydliga 

tidsfrister för genomförandet av de åtgärder som planeras i samband med det 

europeiska öppna forskningsmolnet. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma behoven bland 

europeiska forskare inom den offentliga sektorn i syfte att fastställa eventuella brister i 

tillhandahållandet av molninfrastruktur i EU. Om brister konstateras bör kommissionen 

bjuda in de europeiska leverantörerna av molninfrastruktur för att utbyta information 

om sina utvecklingsplaner, så att man kan bedöma om det räcker med privata 

investeringar för att åtgärda sådana brister eller om ytterligare offentlig finansiering 

krävs för att åtgärda dem. 

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen garantera att all vetenskaplig forskning 

och alla vetenskapliga data som produceras inom ramen för Horisont 2020-programmet 

gynnar europeiska företag och allmänheten. Parlamentet förespråkar en förändring i 

incitamentsstrukturerna för akademiker, näringsliv och offentliga organ så att dessa 

delar sina data och förbättrar sin datahantering, utbildning och tekniska kompetens. 

48. Europaparlamentet välkomnar att initiativet för molnbaserade tjänster fokuserar på att 

bygga nätverk med stor bandbredd, storskaliga lagringsanläggningar, högpresterande 

datorsystem och ett europeiskt ekosystem för stordata. 

49. Europaparlamentet betonar att utveckling av 5G samt bestämmelserna i den europeiska 

kodexen för elektronisk kommunikation bör göra det öppna forskningsmolnet mer 

attraktivt genom högkvalificerat internet och ny infrastruktur av högsta kvalitet. 

50. Europaparlamentet godkänner kommissionens ambition att EU ska kunna hantera stora 

mängder data med infrastrukturer som drivs av tjänster som använder data i realtid från 

sensorer eller tillämpningar som sammanlänkar data från olika källor. Det europeiska 

initiativet för molnbaserade tjänster syftar till att säkerställa ett bättre och mer 

harmoniserat arbete med infrastrukturutveckling. 
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51. Europaparlamentet stöder vidareutveckling av GEANT-nätverket i syfte att göra det till 

det mest avancerade internationella nätverket och upprätthålla Europas ledarskap inom 

forskning. 

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samordning 

med intressenterna minska fragmenteringen av digitala infrastrukturer genom att 

upprätta en färdplan för åtgärder och en robust förvaltningsstruktur som omfattar 

finansiärer, anskaffare och användare, samt betonar behovet av att främja principerna 

för öppen forskning avseende dataförvaltning och datadelning, utan att hämma 

innovation och utan att kränka integritet och immateriella rättigheter i den digitala 

tidsåldern. 

53. Europaparlamentet betonar vikten av att det europeiska initiativet för datormoln baseras 

på byggstenarna i Fonden för ett sammanlänkat Europa, i synnerhet elektroniska id-kort 

och signaturer, för att öka användarnas förtroende för en säker, interoperabel och 

sammanlänkad elektronisk kommunikation i hela EU. 

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå mer resurser till främjande av 

europeisk forskning, utveckling, innovation och utbildning på området datorbaserade 

molntjänster, och betonar behovet av infrastruktur och förfaranden som skyddar de 

öppna data och användarnas integritet. 

55. Europaparlamentet vidhåller att standarderna bör möjliggöra enkel och fullständig 

portabilitet och en hög grad av interoperabilitet mellan molntjänster. 

56. Europaparlamentet är övertygat om att initiativet för det öppna forskningsmolnet bör 

bygga på öppna standarder, så att man kan säkerställa interoperabilitet och sömlös 

kommunikation och förhindra inlåsningseffekter. 

57. Europaparlamentet betonar att användning av öppna standarder och kostnadsfri 

programvara med öppen källkod är särskilt viktigt för säkerställandet av nödvändig 

insyn i hur personuppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas i praktiken. 

58. Europaparlamentet noterar att den europeiska ekonomin i allt högre utsträckning förlitar 

sig på kraften hos superdatorer för att uppfinna nyskapande lösningar, minska 

kostnaderna och minska ”time to market” för produkter och tjänster. Parlamentet stöder 

kommissionens ansträngningar för att skapa ett superdatorsystem i exaskala som 

baseras på europeisk maskinvaruteknik. 

59. Europaparlamentet anser att Europa behöver ett komplett ekosystem för högpresterande 

datorsystem för att anskaffa superdatorer i ledarskapsklass, säkra sina leveranser av 

högpresterande datorsystem och tillhandahålla högpresterande datorsystemtjänster till 

näringslivet och små och medelstora företag för simulering, visualisering och 

prototypframställning. Parlamentet anser att det är av yttersta vikt för EU att vara en av 

världens främsta superdatormakter senast 2022. 

60. Europaparlamentet anser att den europeiska teknikplattformen och det offentlig-privata 

partnerskapet rörande högpresterande datorsystem är av avgörande vikt för att fastställa 
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Europas forskningsprioriteringar vid utvecklingen av europeisk teknik inom alla 

segment av distributionskedjan för lösningar avseende högpresterande datorsystem. 

61. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag i linje med Quantum Manifesto 

att inleda ett initiativ för kvantteknik i flaggskeppsskala värt 1 miljard euro. 

62. Europaparlamentet påminner kommissionen om att molntjänstindustrin redan har 

investerat flera miljarder euro i att bygga toppmodern infrastruktur i Europa. 

Parlamentet framhåller att europeiska vetenskapsmän och forskare i dag kan använda 

en molninfrastruktur som ger dem möjligheten att experimentera och skapa 

innovationer snabbt genom att tillgå en bred uppsättning tjänster och enbart betala för 

det de använder och således snabbt förbättra ”time-to-science”. Parlamentet noterar att 

EU:s kritiska stöd till forskning och utveckling inte bör spenderas på att dubblera 

befintliga resurser, utan i stället på att uppmuntra till genombrott inom nya 

forskningsområden som kan främja tillväxten och konkurrenskraften. 

63. Europaparlamentet betonar att forskarsamhället behöver en säker och trygg 

infrastruktur med öppen källkod och hög kapacitet, så att forskningen kan drivas framåt 

och potentiella säkerhetsbrott, it-angrepp eller missbruk av personuppgifter förebyggas, 

särskilt i samband med att stora mängder uppgifter samlas in, lagras och behandlas. 

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att stödja och stimulera utvecklingen av 

nödvändig teknik, inbegripet krypteringsteknik, och att beakta användningen av inbyggt 

säkerhetsskydd. Parlamentet stöder kommissionens insatser för att öka samarbetet 

mellan myndigheterna, det europeiska näringslivet (inklusive små och medelstora 

företag och start up-företag), forskare och den akademiska världen kring stordata och it-

säkerhet redan från ett tidigt stadium i forsknings- och innovationsprocessen, i syfte att 

möjliggöra innovativa och pålitliga europeiska lösningar och marknadsmöjligheter, 

samtidigt som man tryggar en god säkerhetsnivå. 

64. Europaparlamentet anser att utvecklingen av tydliga standarder för 

molninteroperabilitet, dataportabilitet och servicenivåavtal kommer att säkerställa 

trygghet och öppenhet för såväl molnleverantörer som slutanvändare. 

65. Europaparlamentet betonar att det behövs tillförlitlighet, säkerhet och skydd av 

personuppgifter för att få kundernas förtroende, och att tillit är en grund för en god 

konkurrenskraft. 

66. Europaparlamentet noterar att näringslivet bör spela en nyckelroll i utvecklingen av 

allmänt accepterade standarder som är lämpade för den digitala tidsåldern, och att 

sådana standarder skulle ge molnleverantörerna tillförsikt att fortsätta förnya sig och 

användarna förtroende att mer utnyttja molntjänster på EU-nivå. 

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ledningen i att främja intersektoriell, 

flerspråkig och gränsöverskridande interoperabilitet och intersektoriella, flerspråkiga 

och gränsöverskridande molnstandarder och att stödja integritetsvänliga, tillförlitliga, 

säkra och energieffektiva molntjänster som en integrerad del av en gemensam strategi 

som fokuserar på att maximera möjligheterna att utveckla standarder som kan bli 

globala standarder. 
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68. Europaparlamentet noterar att det behövs en handlingsplan för datainteroperabilitet för 

att utnyttja den stora mängd data som europeiska vetenskapsmän producerar och 

förbättra vidareutnyttjandet av dessa data inom vetenskapen och näringslivet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med viktiga forskningsaktörer för att 

framställa effektiva system för att göra data, inklusive metadata, gemensamma 

specifikationer och dataobjektsidentifikatorer, sökbara, tillgängliga, kompatibla och 

möjliga att vidareutnyttja (Fairprinciperna). 

69. Europaparlamentet noterar att EU inte investerar i sitt ekosystem för högpresterande 

datorsystem i samma omfattning som andra regioner i världen, och att detta inte är i 

linje med dess ekonomiska och kunskapsrelaterade potential. 

70. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja interoperabilitet och förhindra 

”inlåsning” av leverantörer genom att arbeta för att flera leverantörer av 

molninfrastruktur i Europa tillhandahåller ett urval av konkurrenskraftiga, interoperabla 

och portabla infrastrukturtjänster. 

71. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för bevarande av ett standardiseringssystem av 

hög kvalitet som kan attrahera de bästa tekniska bidragen. Kommissionen uppmanas att 

anta politik som avlägsnar orimliga hinder i innovativa sektorer för att ge incitament till 

investeringar inom forskning och utveckling samt EU-täckande standardisering. 

72. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att maximera sina 

ansträngningar för att undvika inlåsning av leverantörer på den digitala marknaden från 

början, särskilt på framväxande områden såsom det europeiska initiativet för 

molnbaserade tjänster. 

73. Europaparlamentet erkänner vikten av interoperabilitet och standarder för främjandet av 

konkurrenskraften inom IKT-sektorn, och ber kommissionen fastställa brister i 

standarderna inom det europeiska öppna forskningsmolnet, inbegripet vad gäller små 

och medelstora företag, start up-företag och viktiga europeiska sektorer. Parlamentet 

stöder framtagandet av marknadsdrivna, frivilliga, teknikneutrala, transparenta, globalt 

kompatibla och marknadsrelevanta standarder. 

74. Europaparlamentet anser att ISA2-programmet ger möjlighet att utveckla standarder för 

interoperabilitet vid stordatahantering i offentliga förvaltningar samt mellan dessa och 

företagen och medborgarna. 

75. Europaparlamentet konstaterar att standarder bör svara mot ett påvisat behov från 

industrin och andra intressenter. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att 

utveckla och komma överens om gemensamma höga standarder för att säkerställa 

effektiv användning och delning av data, tvärvetenskapligt, interinstitutionellt och över 

nationsgränserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att i förekommande fall 

identifiera de bästa certifieringssystemen i medlemsstaterna för att fastställa en 

efterfrågedriven uppsättning av standarder – med berörda intressenters deltagande – 

som ska underlätta delning av data i hela Europa, och som ska baseras på öppna och 

globala standarder när detta är berättigat. Åtgärder som vidtas med avseende på det 
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europeiska molninitiativet måste säkerställa att den inre marknadens behov återspeglas 

och att den förblir globalt tillgänglig och följer den tekniska utvecklingen. 

76. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att avlägsna hinder, särskilt tekniska 

och rättsliga, för den fria rörligheten för data och datatjänster och att också avlägsna 

oproportionerliga krav på datalokalisering samt att främja datainteroperabilitet genom 

att koppla det europeiska initiativet för datormoln till initiativet för det fria flödet av 

data. För att uppnå ett digitalt samhälle måste det fria flödet av data betraktas som den 

femte friheten inom den inre marknaden. För att molntjänsternas fulla potential ska 

kunna utvecklas krävs tydliga rättsliga ramar, tillräcklig kompetens och tillräckliga 

resurser för hanteringen av stordata samt erkännande av relevanta yrkeskvalifikationer. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att tillsammans med intressenter, 

särskilt näringslivet, fastställa utbildningsmöjligheter inom stordata och kodning, även 

inom ramen för den nya kompetensagendan, och att skapa incitament för intressenter – 

i synnerhet små och medelstora företag och start up-företag – att använda, öppna och 

dela data på den inre marknaden. 

77. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag i linje med Quantum Manifesto 

att inleda ett initiativ för kvantteknik i flaggskeppsskala värt 1 miljard euro. För att 

påskynda dess utveckling och föra kommersiella produkter till offentliga och privata 

användare är det dock oerhört viktigt med insynsvänliga och öppna samråd med 

intressenter. 

Utbyte av öppna data, utbyte av forskningsdata 

78. Europaparlamentet välkomnar att utvecklingen av det europeiska öppna 

forskningsmolnet kommer att ge forskare och fackpersoner inom vetenskapen en plats 

att lagra, dela, utnyttja och vidareutnyttja data och kan lägga grunden till datadriven 

innovation i EU. Parlamentet betonar att fördelarna med datadelning är allmänt 

erkända. 

79. Europaparlamentet noterar att data har blivit väldigt viktigt för beslutsfattande på lokal, 

nationell och global nivå. Datadelning ger även viktiga fördelar för lokala och regionala 

myndigheter och öppnandet av data för den offentliga sektorn förstärker demokratin 

och tillhandahåller nya affärsmöjligheter. 

80. Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar tillsammans med europeiska 

forskare och den europeiska akademiska världen avseende utvecklingen av det 

offentlig-privata partnerskapet Big Data Value i synergi med det offentlig-privata 

partnerskapet avseende cybersäkerhet rörande högpresterande datorsystem som 

förstärker gemenskapsbyggandet kring data och högpresterande datorsystem och lägger 

grunden till en blomstrande datadriven ekonomi i EU. Parlamentet stöder det offentlig-

privata partnerskapet avseende cybersäkerhet som främjar samarbete mellan offentliga 

och privata aktörer i tidiga skeden av forsknings- och innovationsprocessen för att 

innovativa och tillförlitliga europeiska lösningar ska bli åtkomliga. 

81. Europaparlamentet betonar att kommissionen bör skapa tät kontakt, så tidigt som 

möjligt, med industripartner, särskilt små och medelstora företag samt start up-företag i 
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syfte att garantera att näringslivets och näringslivets krav bemöts och integreras på 

lämpligaste sätt i ett senare skede av initiativet. 

82. Europaparlamentet uppmuntrar offentliga förvaltningar att beakta trygga, tillförlitliga 

och säkra molntjänster genom att tillhandahålla en tydlig rättslig ram och arbeta vidare 

för att utveckla molnspecifika certifieringssystem. Företag och konsumenter behöver 

känna sig trygga med att anta ny teknik. 

83. Europaparlamentet anser att öppen tillgång till förvaltningsdata inom offentliga 

förvaltningar bör vara standard. Parlamentet kräver att framsteg med i vilken 

omfattning och hur snabbt information ska frisläppas och bli öppna data, avseende 

fastställandet av viktiga dataset som ska göras tillgängliga, samt avseende främjandet 

av vidareutnyttjande av öppna data i en öppen form. 

84. Europaparlamentet framhåller att den häpnadsväckande tillväxten inom digital teknik är 

den viktigaste drivkraften för alstrande av massiva flöden av obehandlade data i 

molnmiljöer, och att denna enorma samling av flöden av obehandlade data i 

stordatasystem ökar den beräkningsmässiga komplexiteten och resursförbrukningen i 

molnförberedda system för datautvinning. Parlamentet noterar vidare att konceptet 

mönsterbaserad datadelning möjliggör lokal databehandling nära datakällorna och 

omvandlar flödena av obehandlade data till kunskapsmönster som kan omsättas i 

praktisk handling. Dessa kunskapsmönster gör dubbel nytta för tillgänglighet till lokala 

kunskapsmönster för omedelbara åtgärder samt för aktiv datadelning i molnmiljöer. 

85. Europaparlamentet godkänner rådets slutsatser från maj 2016 om övergången till ett 

öppet vetenskapssystem, i synnerhet slutsatsen att den underliggande principen för 

optimal återanvändning av forskningsdata bör vara ”så fri som möjligt och så begränsad 

som nödvändigt”. 

Text- och datautvinning 

86. Europaparlamentet betonar att full tillgänglighet till offentliga data inom ramen för det 

europeiska öppna forskningsmolnet inte kommer att vara tillräckligt för att undanröja 

alla hinder för databaserad forskning. 

87. Europaparlamentet noterar att initiativet behöver kompletteras med en modern ram för 

upphovsrätt som bör ombesörja avlägsnandet av fragmentering och avsaknad av 

interoperabilitet från den europeiska dataforskningsprocessen. 

88. Europaparlamentet anser att initiativet bör bevara balansen mellan rättigheterna för 

forskare, rättighetsinnehavare och andra aktörer inom den vetenskapliga sfären, med 

full respekt för rättigheterna för upphovsmän och utgivare, samtidigt som innovativ 

forskning i Europa stöds. 

89. Europaparlamentet anser att forskningsdata kan delas inom det europeiska öppna 

forskningsmolnet utan att detta påverkar upphovsrätten som innehas av forskare eller 

forskningsinstitut genom att upprätta licensieringsmodeller där så krävs. Parlamentet 
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anser att bästa praxis i detta avseende håller på att upprättas inom ramen för 

pilotprojektet för öppna forskningsdata inom ramen för Horisont 2020-programmet. 

90. Europaparlamentet anser att databasdirektivet, som behöver ses över, begränsar 

dataanvändningen utan bevis på att det skapas ekonomiskt eller vetenskapligt mervärde. 

Dataskydd, grundläggande rättigheter och datasäkerhet 

91. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att vidta åtgärder för att 

främja ytterligare harmonisering av lagstiftningen i medlemsstaterna i syfte att undvika 

förvirring och fragmentering i fråga om jurisdiktion och säkerställa öppenheten på den 

digitala inre marknaden. 

92. Europaparlamentet anser att EU är ledande inom integritetsskydd och förespråkar en 

hög grad av dataskydd världen över. 

93. Europaparlamentet understryker att dataskyddsmyndigheter, beslutsfattare och 

näringslivet behöver anta en samordnad metod, i syfte att hjälpa organisationer vid 

denna övergång, genom att tillhandahålla verktyg för efterlevnad och enhetlig tolkning 

och tillämpning av skyldigheterna samt genom att upplysa om de viktigaste frågorna för 

medborgare och företag. 

94. Europaparlamentet betonar att EU är en global importör och exportör av digitala 

tjänster och att det krävs en stark molntjänsts- och dataekonomi för att vara 

konkurrenskraftig. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå i bräschen för arbetet 

med enhetliga, globalt erkända standarder för personuppgiftsskydd. 

95. Europaparlamentet anser att globala dataflöden är livsviktiga för internationell handel 

och ekonomisk tillväxt, och kommissionens initiativ för fritt dataflöde bör möjliggöra 

för företag som verkar i Europa, särskilt i den växande sektorn för molntjänster, att 

ligga långt framme i den globala innovationskapplöpningen. Parlamentet betonar att 

initiativet även bör sträva efter att häva eventuella godtyckliga restriktioner avseende 

var företag bör lokalisera infrastruktur eller lagra data, eftersom sådana restriktioner 

skulle hämma utvecklingen av Europas ekonomi. 

96. Europaparlamentet anser att EU:s gällande lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt den 

nyligen antagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet för 

brottsbekämpning (direktiv (EU) nr 2016/680)1, innebär ett starkt skydd av 

personuppgifter, inbegripet sådana som samlas in, sammanställs och pseudonymiseras 

för vetenskapliga forskningsändamål och känsliga uppgifter som rör hälsa, och stadgar 

om specifika villkor rörande offentliggörande och yppande av dessa och den 

registrerades rätt att invända mot ytterligare behandling, liksom bestämmelser om 

tillträde för brottsbekämpande myndigheter i samband med brottsutredningar. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till dessa skyddsåtgärder vid 

utvecklingen av det europeiska öppna forskningsmolnet och tillämpningen av 

bestämmelserna om tillträde till uppgifter som lagras där. Parlamentet konstaterar att 

                                                 
1 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.  
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det är oerhört viktigt med ett harmoniserat tillvägagångssätt vid genomförandet av den 

allmänna uppgiftsskyddsförordningen – inbegripet riktlinjer, verktyg för efterlevnad 

och informationskampanjer för allmänheten, forskare och företag – särskilt för 

utvecklingen av ett europeiskt öppet forskningsmoln och främjandet av 

forskningssamarbete, bland annat genom högpresterande datorsystem. 

97. Europaparlamentet anser att ett fritt dataflöde gynnar den digitala ekonomin och 

framsteg inom forskning och utveckling. Kommissionens initiativ för ett fritt dataflöde 

bör göra det möjligt för den växande europeiska sektorn för molnbaserade datortjänster 

att ligga långt fram i den globala innovationskapplöpningen, inbegripet för vetenskaps- 

och innovationsändamål. All överföring av personuppgifter till molninfrastruktur eller 

andra mottagare utanför unionen måste respektera de överföringsregler som föreskrivs i 

den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och kommissionens initiativ för ett fritt 

dataflöde måste vara förenligt med dessa bestämmelser. Initiativet bör även sträva efter 

att minska begränsningarna av var företag ska placera infrastruktur eller lagra uppgifter, 

eftersom sådana skulle hämma utvecklingen av Europas ekonomi och hindra forskare 

från att dra full nytta av datadriven vetenskap, samtidigt som man bibehåller 

restriktioner i enlighet med dataskyddslagstiftningen för att förhindra framtida missbruk 

i samband med det europeiska öppna forskningsmolnet. 

98. Europaparlamentet är fast övertygat om att EU bör gå i spetsen för arbetet med säkerhet 

och skydd av personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter, och bör verka för en hög 

nivå av uppgiftsskydd och datasäkerhet i hela världen. EU:s regelverk om 

uppgiftsskydd, tillsammans med en inkluderande strategi för it-säkerhet som garanterar 

tillförlitliga datainfrastrukturer som är skyddade mot dataförlust, intrång eller attacker, 

kan utgöra en konkurrensfördel för europeiska företag i fråga om integritetsskydd. 

Kommissionen uppmanas att se till att det europeiska öppna forskningsmolnet bevarar 

forskningens vetenskapliga oberoende och objektivitet och skyddar forskarsamhällets 

arbete inom unionen. 

99. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att eventuella problem avseende 

de grundläggande rättigheterna, integritet, dataskydd, immateriella rättigheter och 

känslig information behandlas i full överensstämmelse med den allmänna 

dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Säkerhetshot mot molninfrastruktur 

har blivit mer internationella, svårare att urskilja och mer sammansatta, de bromsar en 

mer omfattande användning av molninfrastruktur och kräver ett utvidgat europeiskt 

samarbete. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaternas 

nationella myndigheter att i samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa) samarbeta för att inrätta en säker och tillförlitlig digital 

infrastruktur och att bygga upp en hög nivå på it-säkerheten i enlighet med it-

säkerhetsdirektivet. 

100. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att detta initiativ är 

ändamålsenligt, utåtblickande, framtidssäkrat och teknikneutralt, och betonar att 

kommissionen och medlemsstaterna bör orientera sig efter marknaden och 

molntjänstindustrin i sig i syfte att på bästa sätt möta den nuvarande och framtida 

efterfrågan inom sektorn och främja innovation inom molnbaserad teknik. 
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101. Europaparlamentet noterar potentialen hos stordata för att driva teknisk innovation och 

bygga upp den kunskapsbaserade ekonomin. En minskning av hindren för 

kunskapsutbyte skulle främja företagens konkurrenskraft samtidigt som lokala och 

regionala myndigheter skulle gynnas. Parlamentet betonar vikten av att underlätta för 

dataportabilitet. 

102. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta med 

industrins initiativ om normer, i syfte att säkerställa att tredjeländer fortsatt har tillgång 

till den inre marknaden och att den följer den tekniska utvecklingen och undviker 

hinder som skulle hämma innovation och konkurrenskraft i Europa. Normer för 

datasäkerhet och integritet hänger nära samman med frågan om jurisdiktion och 

nationella myndigheter har en avgörande roll att spela. 

103. Europaparlamentet understryker att befintliga initiativ måste beaktas för att undvika 

dubbelarbete som skulle kunna hindra öppenhet, konkurrens och tillväxt och att 

marknadsdrivna, Europa-omfattande standarder för datadelning måste vara i linje med 

internationella standarder. 

104. Europaparlamentet betonar behovet av att hitta en balans mellan en berättigad oro vad 

gäller dataskydd och behovet av att säkra ett tidigare outnyttjat ”fritt dataflöde”. 

Parlamentet framhåller vikten av att befintliga dataskyddsregler efterlevs på en öppen 

stordatamarknad. 

105. Europaparlamentet stöder förslaget att göra forskningsdata öppna som standard för nya 

Horisont 2020-projekt, eftersom offentligt finansierade forskningsdata är en kollektiv 

nyttighet som framställts i allmänhetens intresse och bör göras fritt tillgängliga med så 

få begränsningar som möjligt i rätt tid och under ansvar. 

106. Europaparlamentet konstaterar att det europeiska initiativet för datormoln är inriktat på 

potentiellt känsliga sektorer inom forskning och utveckling samt myndigheters e-

portaler. Parlamentet erinrar om att it-säkerheten för molntjänster bäst hanteras inom 

ramen för it-säkerhetsdirektivet. 

107. Europaparlamentet noterar vikten av att underlätta för interoperabiliteten hos olika 

utrustning inom nätverk, tillhandahålla en garanti för säkerhet och främja 

försörjningskedjor för komponenter, varav samtliga är viktiga för kommersialiseringen 

av tekniken. 

108. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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29.11.2016 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD 

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

över det europeiska initiativet för datormoln 

(2016/2145(INI)) 

Föredragande av yttrande: Eva Paunova 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens europeiska initiativ för datormoln som ett 

led i genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden och paketet för 

digitalisering av den europeiska industrin, för att främja den europeiska digitala 

ekonomins tillväxt, bidra till de europeiska företagens och tjänsternas konkurrenskraft 

och stärka deras ställning på den globala marknaden. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att genom tydligt definierade åtgärder säkerställa att detta initiativ är 

ändamålsenligt, utåtriktat, framtidssäkert och inte skapar oproportionerliga eller 

omotiverade hinder. 

2. Europaparlamentet välkomnar den öppna forskningen och den roll som den spelar för 

uppbyggnaden av en europeisk kunskapsekonomi och för att ytterligare förbättra 

kvaliteten på forskning och utveckling i Europeiska unionen. Parlamentet betonar att 

industrin, och särskilt små och medelstora företag, för närvarande inte utnyttjar insamlade 

forskningsdata på ett optimalt sätt på grund av avsaknaden av ett fritt gränsöverskridande 

dataflöde och en gemensam plattform eller portal, och konstaterar att kommissionen 

arbetar för att standarden ska vara att alla forskningsdata som framställs inom ramen för 

Horisont 2020-programmet ska göras öppna. 

3. Europaparlamentet stöder det europeiska öppna forskningsmolnet som ett led i det 

europeiska initiativet för datormoln, som kommer att skapa en virtuell miljö där forskare 

och yrkesverksamma från alla regioner kan lagra, dela, hantera, analysera och 

återanvända sina forskningsdata, även offentligt finansierade forskningsdata, både 

tvärvetenskapligt och över nationsgränser, vilket avhjälper fragmentering av den inre 
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marknaden. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att tillämpa en 

omfattande strategi för öppen forskning som är inkluderande gentemot 

forskningssamfundet och oberoende forskare, att tillhandahålla tydligare definitioner i sitt 

meddelande, och att i synnerhet göra en tydlig åtskillnad mellan det europeiska initiativet 

för datormoln och det europeiska öppna forskningsmolnet och att uppdatera lagstiftningen 

i enlighet med detta för att lättare kunna återanvända forskningsresultat.  

4. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att avlägsna hinder, särskilt tekniska och 

rättsliga, för den fria rörligheten för data och datatjänster och oproportionerliga krav på 

datalokalisering samt att främja datainteroperabilitet genom att koppla det europeiska 

initiativet för datormoln till initiativet för det fria flödet av data. Parlamentet anser att för 

att uppnå ett digitalt samhälle måste det fria flödet av data betraktas som den femte 

friheten inom den inre marknaden. Parlamentet konstaterar att det för att molntjänsternas 

fulla potential ska kunna utvecklas krävs tydliga rättsliga ramar, tillräcklig kompetens och 

tillräckliga resurser för hanteringen av stordata samt erkännande av relevanta 

yrkeskvalifikationer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att 

tillsammans med intressenter, särskilt industrin, fastställa utbildningsmöjligheter inom 

stordata och kodning, även inom ramen för den nya kompetensagendan, och att skapa 

incitament för intressenter – i synnerhet små och medelstora företag och nystartade 

företag – att använda, öppna och dela data på den inre marknaden. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att eventuella problem med de 

grundläggande rättigheterna, integritet, dataskydd, immateriella rättigheter och känslig 

information behandlas i full överensstämmelse med den allmänna 

dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Parlamentet betonar att säkerhetshot 

mot molninfrastruktur har blivit mer internationella, svårare att urskilja och mer 

sammansatta, att de bromsar en mer omfattande användning av molninfrastruktur och 

kräver ett utvidgat europeiskt samarbete. Parlamentet uppmanar med eftertryck 

kommissionen och medlemsstaternas nationella myndigheter att i samråd med Europeiska 

unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) samarbeta för att inrätta en säker 

och tillförlitlig digital infrastruktur och att bygga upp en hög nivå på it-säkerheten i 

enlighet med it-säkerhetsdirektivet. 

6. Europaparlamentet påminner om de positiva resultat som uppnåtts med de befintliga 

paneuropeiska strukturerna och de öppna data som är tillgängliga i de nationella 

datalagringsanläggningarna. Parlamentet erkänner att det fortfarande finns många hinder 

på den inre marknaden, vilket förhindrar ett fullständigt genomförande av detta initiativ. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka potentialen hos 

redan tillgängliga data och att säkerställa att det finns en sammanhängande strategi för 

öppna data och dess återanvändbarhet runtom i medlemsstaterna. Parlamentet noterar att 

kommissionen och medlemsstaterna måste undersöka behovet av att investera mer i 

gränsöverskridande fysisk infrastruktur, och lägga särskilt fokus på att kombinera 

högpresterande datorsystem, höghastighetsanslutningar och 

massdatalagringsanläggningar för att förverkliga en europeisk datadriven ekonomi. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka globala branschledda och andra 

internationella partnerskap i denna fråga. 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att det europeiska initiativet för datormoln baseras 
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på byggstenarna i fonden för ett sammanlänkat Europa, i synnerhet elektroniska id-kort 

och signaturer, för att öka användarnas förtroende för en säker, driftkompatibel och 

sammanlänkad elektronisk kommunikation i hela Europa. 

8. Europaparlamentet konstaterar att standarder bör svara mot ett påvisat behov från 

industrin och andra intressenter. Parlamentet betonar att utvecklingen och införandet av 

gemensamma höga standarder är oumbärliga för tvärvetenskaplig, interinstitutionell och 

gränsöverskridande tillgång till en effektiv användning och delning av data. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i förekommande fall identifiera de bästa 

certifieringssystemen i medlemsstaterna, fastställa en efterfrågedriven uppsättning av 

standarder – med berörda intressenters deltagande – som ska underlätta delning av data i 

hela Europa, och som ska baseras på öppna och globala standarder när detta är berättigat. 

Parlamentet understryker att åtgärder som vidtas med avseende på det europeiska 

molninitiativet måste säkerställa att den inre marknadens behov återspeglas och att den 

förblir globalt tillgänglig och följer den tekniska utvecklingen. 

9. Europaparlamentet framhåller att för närvarande går endast 12 % av den finansiering som 

avsatts till Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) till åtgärder på det 

digitala området. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att presentera 

målinriktade åtgärder som verkligen skulle kunna öka involveringen av alla EU-fonder, 

och särskilt Efsi, i projekt som avser den digitala inre marknaden, bland annat initiativ om 

datadelning, digital tillgänglighet, infrastruktur och digital anslutbarhet över hela Europa, 

och att avsätta mer resurser till att främja europeisk forskning, utveckling och innovation, 

inbegripet bland annat integritetshöjande teknik och öppen källkodssäkerhet. Parlamentet 

anser att detta initiativ bör utarbetas i synergi med andra Horisont 2020-program, 

inbegripet sådana som rör privata molntjänster och e-förvaltningstjänster. 

10. Europaparlamentet noterar att nyckelaktörerna är underrepresenterade i diskussionerna 

och i de storskaliga pilotprojekten. Parlamentet anser att ett aktivt deltagande av aktörerna 

inom den offentliga och privata sektorn och civilsamhället på lokal, regional, nationell 

och europeisk nivå måste vara en förutsättning för ett effektivt informationsutbyte, utan 

att detta behöver medföra några administrativa bördor. Parlamentet betonar att det 

europeiska initiativet för datormoln bör tillgodose behoven hos och gynna inte bara 

forskarsamhället, utan även industrin, inbegripet små och medelstora företag och 

nystartade företag, offentliga förvaltningar och  konsumenter. 
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR 

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

över det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster  

(2016/2145(INI)) 

Föredragande av yttrande: Michał Boni 

 

FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i 

sitt resolutionsförslag: 

A. Samarbete mellan europeiska forskare, användning och utbyte av uppgifter, alltid i 

enlighet med dataskyddsmyndigheterna, och användning av nya tekniska lösningar, 

inbegripet datormoln och digitalisering av europeisk forskning, är avgörande för 

utvecklingen av den digitala inre marknaden. Det europeiska öppna forskningsmolnet 

kommer att få positiva effekter på den vetenskapliga utvecklingen i Europa. Det måste 

utvecklas och användas med vederbörlig hänsyn till de grundläggande rättigheter som 

fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

1. Europaparlamentet understryker att utvecklingen av ett europeiskt öppet forskningsmoln 

måste ske med vederbörlig respekt för de grundläggande rättigheter som fastställs i EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, 

integritet, frihet och säkerhet, samt i enlighet med principerna om inbyggt 

integritetsskydd och integritetsskydd som standard och principerna om proportionalitet, 

nödvändighet, uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning. Parlamentet konstaterar att 

tillämpningen av ytterligare skyddsmekanismer, till exempel pseudonymisering, 

anonymisering eller kryptering, kan minska riskerna och stärka skyddet för de berörda 

registrerade personerna i samband med att personuppgifter används av stora 

dataapplikationer eller molnbaserade datortjänster. Parlamentet påminner om att 

anonymisering är en oåterkallelig process och uppmanar kommissionen att utarbeta 

riktlinjer för hur uppgiftsanonymiseringen ska gå till. Parlamentet upprepar att det behövs 

särskilt skydd av känsliga uppgifter i enlighet med den gällande lagstiftningen. De 
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ovannämnda principerna, tillsammans med höga standarder i fråga om kvalitet, 

tillförlitlighet och konfidentialitet, är nödvändiga för att konsumenterna ska kunna ha 

förtroende för detta europeiska initiativ för datormoln. 

2. Europaparlamentet betonar att användning av öppna standarder och kostnadsfri 

programvara med öppen källkod är särskilt viktigt för säkerställandet av nödvändig insyn 

i hur personuppgifter och andra känsliga uppgifter skyddas i praktiken. 

3. Europaparlamentet anser att EU:s gällande lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt den 

nyligen antagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679 – 

uppgiftsskyddsförordningen)1 och dataskyddsdirektivet för brottsbekämpning (direktiv 

(EU) nr 2016/680)2, innebär ett starkt skydd av personuppgifter, inbegripet sådana som 

samlas in, sammanställs och pseudonymiseras för vetenskapliga forskningsändamål och 

känsliga uppgifter som rör hälsa, och stadgar om specifika villkor rörande 

offentliggörande och yppande av dessa och den registrerades rätt att invända mot 

ytterligare behandling, liksom bestämmelser om tillträde för brottsbekämpande 

myndigheter i samband med brottsutredningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ta hänsyn till dessa skyddsåtgärder vid utvecklingen av det europeiska öppna 

forskningsmolnet och tillämpningen av bestämmelserna om tillträde till uppgifter som 

lagras där. Parlamentet konstaterar att det är oerhört viktigt med ett harmoniserat 

tillvägagångssätt vid genomförandet av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen – 

inbegripet riktlinjer, verktyg för efterlevnad och informationskampanjer för allmänheten, 

forskare och företag – särskilt för utvecklingen av ett europeiskt öppet forskningsmoln 

och främjandet av forskningssamarbete, bland annat genom högpresterande datorsystem. 

4. Europaparlamentet anser att ett fritt dataflöde gynnar den digitala ekonomin och framsteg 

inom forskning och utveckling. Parlamentet betonar att kommissionens initiativ för ett 

fritt dataflöde bör göra det möjligt för den växande europeiska sektorn för molnbaserade 

datortjänster att ligga i framkanten av den globala innovationskapplöpningen, inbegripet 

för vetenskaps- och innovationsändamål. Parlamentet påminner om att all överföring av 

personuppgifter till molninfrastruktur eller andra mottagare utanför unionen måste 

respektera de överföringsregler som föreskrivs i den allmänna 

uppgiftsskyddsförordningen och att kommissionens initiativ för ett fritt dataflöde måste 

vara förenligt med dessa bestämmelser. Parlamentet betonar att initiativet även bör sträva 

efter att minska begränsningarna av var företag ska placera infrastruktur eller lagra 

uppgifter, eftersom sådana skulle hämma utvecklingen av Europas ekonomi och hindra 

forskare från att dra full nytta av datadriven vetenskap, samtidigt som man bibehåller 

restriktioner i enlighet med dataskyddslagstiftningen för att förhindra framtida missbruk i 

samband med det europeiska öppna forskningsmolnet. 

5. Europaparlamentet betonar att forskarsamhället behöver en säker och trygg infrastruktur 

med öppen källkod och hög kapacitet, så att forskningen kan drivas framåt och potentiella 

säkerhetsbrott, it-angrepp eller missbruk av personuppgifter förebyggas, särskilt i 

samband med att stora mängder uppgifter samlas in, lagras och behandlas. Kommissionen 

och medlemsstaterna uppmanas att stödja och stimulera utvecklingen av nödvändiga 

                                                 
1 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 
2 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.  
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teknik, inbegripet krypteringsteknik, och att beakta användningen av inbyggt 

säkerhetsskydd. Parlamentet stöder kommissionens insatser för att öka samarbetet mellan 

myndigheterna, det europeiska näringslivet (inklusive små och medelstora företag och 

start up-företag), forskare och den akademiska världen kring stordata och it-säkerhet 

redan från ett tidigt stadium i forsknings- och innovationsprocessen, i syfte att möjliggöra 

innovativa och pålitliga europeiska lösningar och marknadsmöjligheter, samtidigt som 

man tryggar en god säkerhetsnivå. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen eftertryckligen att trygga en stark och 

livskraftig utveckling av starkast möjliga krypteringssystem som inte kan angripas ens av 

fientliga främmande statliga aktörer och som skyddar forskarsamhällets arbete inom EU 

när så behövs. 

7. Europaparlamentet är av den starka åsikten att EU bör gå i spetsen för arbetet med 

säkerhet och skydd av personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter, och bör verka för en 

hög nivå av uppgiftsskydd och datasäkerhet i hela världen. Parlamentet anser att EU:s 

regelverk om uppgiftsskydd, tillsammans med en inkluderande strategi för it-säkerhet 

som garanterar tillförlitliga datainfrastrukturer som är skyddade mot dataförlust, intrång 

eller attacker, kan utgöra en konkurrensfördel för europeiska företag i fråga om 

integritetsskydd. Kommissionen uppmanas att se till att det europeiska molnet bevarar 

forskningens vetenskapliga oberoende och objektivitet och skyddar forskarsamhällets 

arbete inom unionen. 
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