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(2016/2145(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepanek A8-0006/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. 

Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“ 

(COM(2016)0178) ja sellega kaasnevat komisjoni talituste töödokumenti 

(SWD(2016)0106), 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ 

(COM(2015)0192) ja sellega kaasnevat komisjoni talituste töödokumenti 

(SWD(2015)0100), 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatist „Eduka andmepõhise majanduse 

suunas“ (COM(2014)0442), 

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus 

majanduse kasvuks ja taastumiseks“ (COM(2012)0582), 

– võttes arvesse komisjoni 27. septembri 2012. aasta teatist „Pilvandmetöötluse 

võimaluste kasutamine Euroopas“ (COM(2012)0529), 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kõrgjõudlusega andmetöötlus: Euroopa koht üleilmses 

võidujooksus“ (COM(2012)0045), 

– võttes arvesse nõukogu 27. mai 2016. aasta järeldusi avatud teaduse süsteemile 

ülemineku kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 29. mai 2015. aasta järeldusi, milles käsitletakse avatud, 

andmemahukat ja võrgustatud teadustööd kiirema ja laiema innovatsiooni hoogustajana, 

– võttes arvesse 23. ja 24. märtsil 2000. aastal Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogu 

eesistujariigi järeldusi, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta otsust (EL) 
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2015/2240, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks 

koostalitlusvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA2 programm) kui 

avaliku sektori ajakohastamise vahend1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 

2013/37/EL, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva 

teabe taaskasutamise kohta2, 

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2016. aasta resolutsiooni eduka andmepõhise majanduse 

suunas liikumise kohta3, 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta 

digitaalse ühtse turu aktiks4, 

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni Euroopa 

taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks5, 

– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni pilvandmetöötluse 

võimaluste kasutamise kohta Euroopas6, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. jaanuari 2013. aasta arvamust 

TEN/494 teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Pilvandmetöötluse 

võimaluste kasutamine Euroopas““ (COM(2012) 0529), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 173, 179 ja 180, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et Euroopa Komisjoni eesmärgid järgivad USA luureteenistuse eesmärke7, 

mille raames toetatakse kogu maailma teadusandmete maksimaalset avatust, et säilitada 

oma juhiroll; 

B. arvestades, et Euroopas teadlaste poolt koostatud ja avaldatud tööde hulk ületab 

vastastikuse hindamise võimekust, mis takistab seetõttu nende tööde strateegilise 

iseloomu hindamist; 

C. arvestades, et teaduslike publikatsioonide ja autorite registreerimise süsteemid (ORCID8 

ja DOI1) kuuluvad Delaware’i osariigi jurisdiktsiooni alla; 

                                                 
1 ELT L 318, 4.12.2015, lk 1. 
2 ELT L 175, 27.6.2013, lk 1. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0089. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0032. 
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535. 
7 USA luureühenduse teadus- ja arenguprogrammide läbivaatamise riikliku komisjoni (National Commission for 

the review of the research and development programs of the United States Intelligence Community) aruanne – 

FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
8 Open Researcher and Contributor ID. 
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D. arvestades, et GÉANT võrgustik ühendab juba riiklikke teadusvõrgustikke, kuid see 

toimub pilveteenuse kaudu, milles osaleb Amazon Web Service2; 

E. arvestades, et teistel suurjõududel on digitaalstrateegia, millega piiratakse juurdepääsu 

nende andmetele; arvestades, et Hiina nõuab vähemalt 50 % suurust Hiina kapitali 

osalust kõigis pilvandmetöötluse operaatorites; 

F. arvestades, et kõrgjõudlusega andmetöötlus on nišiturg, mille aastakäive on umbes 15 

miljardit dollarit, võrreldes 350 miljardi dollariga pooljuhtide puhul ja enam kui 400 

miljardi dollariga tarkvara puhul; 

G. arvestades, et komisjon ei konsulteerinud Euroopa ainsa mikroprotsessorite tootjaga, 

kes on maailma suuruselt viies tootja, ega Euroopa kõige suurema pilveteenuseid 

osutava ettevõttega, küll aga konsulteeriti Euroopast väljaspool asuvate konkurentidega; 

H. arvestades, et Linuxi all töötav avatud lähtekoodiga tarkvara annaks lisaks kümnete 

miljardite eurode suurusele kokkuhoiule võimaluse kontrollida Euroopa 

digitaalvaldkonda, kuid see ei ole komisjoni jaoks prioriteet; 

I. arvestades, et komisjon peab Euroopa ettevõtteks kõiki ettevõtteid, millel on Euroopas 

tütarettevõte; arvestades, et sellise eksliku määratluse tulemusena toetab komisjon 

lobitööd tegevaid välisfirmasid ja jätab kõrvale Euroopa ettevõtted; 

Üldist 

1. lükkab tagasi komisjoni teatise „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. 

Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“; 

2. tühistab oma varasemad resolutsioonid, mis põhinevad avatud andmete ja 

suuremahuliste andmeplokkide kallutatud analüüsil, mida on mõjutanud Euroopa-

väliste jõudude huvid, ning soovib need resolutsioonid läbi vaadata; 

3. on seisukohal, et digitaalettevõtet võib lugeda Euroopa ettevõtteks üksnes siis, kui selle 

peakontor, peamised otsustuskeskused, teadus- ja arenduskeskused ning tootmiskohad 

asuvad Euroopa territooriumil ning kui teda kontrollib Euroopa kapital ja ta on 

maksukohustuslane Euroopa territooriumil; 

4. palub komisjonil ja nõukogul liidu poliitika ümber orienteerida, et suunata toetus 

Euroopa digitaalettevõtetele, kellel on tugev lisandväärtus; 

Avatud teadus 

5. tuletab meelde, et andmed on digitaalmajanduse algaine ning et neil on lisandväärtuse 

ahelas väga tähtis roll; rõhutab, et andmete hoiustamine või töötlemine väljaspool 

Euroopat tähendab Euroopa digitaalmajanduse hävitamist; nõuab, et andmeid 

hoiustaksid ja kasutaksid ning nende väärtust kasutaksid ära Euroopa ettevõtted liidu 

                                                                                                                                                         
1 Digital Object Identifier. 
2 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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territooriumil; 

6. teeb ettepaneku, et Euroopa teadlaste ja nende tööde osas kuuluks ORCIDi ja DOI 

juhtimine Euroopa jurisdiktsiooni alla; 

7. hoiatab ohu eest, et uuringute tulemused kasutatakse ära väljaspool liitu, kui puudub 

toetus rakendusuuringutele ja riskikapitalile; 

Koostalitlusvõime 

8. rõhutab, et infosüsteemi vastupidavus oleneb riiklike süsteemide turvalisusest ja nende 

süsteemide vahelistest ühendustest ning et andmete killustatus võib seega tagada 

digitaalvaldkonna vastupidavuse; 

9. nõuab, et riiklikud julgeolekuasutused (ANSSI, BSI jt) oleksid täielikult kaasatud 

süsteemidevaheliste ühenduste turvamisse; 

Avaliku ja erasektori partnerlusleping kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonnas  

10. teeb ettepaneku suunata Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiaplatvormi 

(ETP4HPC) jaoks ette nähtud summad ümber suure lisandväärtusega digitaalettevõtete 

arendusse; 

11. rõhutab, et kvanttehnoloogial on tõeline potentsiaal arvutite ja krüpteerimisvõtmete 

seisukohast; 

IT-riist- ja tarkvara valdkonna haldamine ja kujundamine 

12. leiab, et Euroopa digitaalvaldkonna haldamata jätmine kujutab endast ohtu 

kodanikuvabadustele, eraelu puutumatusele ning praegustele ja tulevastele 

töökohtadele; 

13. nõuab auditit, mis käsitleks Euroopa digitaalvaldkonda, välismaisele konkurentsile 

vastupanemiseks vajalikke investeeringuid ja kontrolli võtmist Euroopa ettevõtete üle; 

14. palub liikmesriikidel ja liidul innustada ja rahastada turvalise avatud lähtekoodiga 

tarkvara kirjutamist Linuxi alla: kõigepealt valitsemissektoris ja koolides, hiljem 

ettevõtetes ja üldsuse jaoks; 

15. peab väga tähtsaks innustada Euroopa riistvaratootjate, tarkvaraarendajate ja Euroopa 

pilvandmetöötluse pakkujate vahelist sünergiat; 

16. toonitab esmatähtsate toorainete (nt haruldaste muldmetallide) varustuskindluse 

tähtsust, et säilitada Euroopas elektroonikakomponentide tootmine; 

17. peab möödapääsmatuks ulatuslikku investeerimist pooljuhtide valdkonda; 

18. teeb ettepaneku luua Euroopas arvutite koosteliinid, mille puhul robotiseerimine 

võimaldaks konkurentsis püsida; 
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19. nõuab vahetuste vastastikkuse juures Euroopa ettevõtete eelistamist; 

Uue andmete haldamise viisi suunas 

20. nõuab, et interneti ülemaailmne haldamine oleks ÜRO kontrolli all; 

21. kinnitab, et esmatähtis on kehtestada ranged krüpteerimisnõuded igasuguse 

andmeedastuse turvalisuse tagamiseks, millele lisaks rakendatakse sõnaselge nõusoleku 

põhimõtet; 

22. nõuab digitaalmajanduse mudelis pöördelist revolutsiooni: mis tahes andmed on 

andmete esitaja omand ja andmete kasutamine tuleb andmete esitajale hüvitada; samuti 

luuakse süsteem kollektiivhagide esitamiseks ettevõtete vastu, kes kasutavad andmeid 

hüvitist maksmata; 

23. teeb liikmesriikidele ettepaneku kehtestada ebaseaduslikult andmeid kasutavate 

ettevõtete vastu hoiatavad karistused, mis ületavad nende käivet nelja- kuni 

kümnekordselt, muutes seega Euroopa kogu maailmas turvaliseks andmete hoiustamise 

kohaks; 

° 

° ° 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. fr 

 

 


