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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta 

(2016/2145(INI)) 

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 oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava 

kohta: 2015.eu1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta otsust (EL) 

2015/2240, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks 

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

avaliku sektori ajakohastamise vahend2, 

– 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 kohta3, 

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

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0133. 
2 ELT L 318, 4.12.2015, lk 1. 
3 ELT L 175, 27.6.2013, lk 1. 
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suunas liikumise kohta1, 

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

digitaalse ühtse turu aktiks2, 

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

taasindustrialiseerimise kohta konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks3, 

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

võimaluste kasutamise kohta Euroopas4, 

– 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 final), 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust teemal „Euroopa 

pilvandmetöötluse algatus – Konkurentsivõimelise andme- ja teadmistepõhise 

majanduse edendamine Euroopas“ (2016 TEN/592 EESC-2016), 

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust teemal „Euroopa pilvandmetöötluse 

algatus ja IKT standardimise prioriteedid digitaalsel ühtsel turul 2016“ (SEDEC-VI-

012), 

– võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2016. aasta teatist „Euroopa uus oskuste tegevuskava. 

Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime 

suurendamiseks“ (COM(2016)0381), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 

2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 

vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete 

kaitse üldmäärus)5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta direktiivi (EL) 

2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse 

ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik 

(COM(2016)0590); 

– võttes arvesse komisjoni 25. mai 2016. aasta teatist „Veebiplatvormid ja digitaalne 

ühtne turg. Euroopa võimalused ja probleemid“ (COM(2016)0288/2), 

– võttes arvesse komisjoni 9. detsembri 2015. aasta teatist „Autoriõiguse euroopalikuma 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0089. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0032. 
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0535. 
5 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 



 

RR\1115485ET.docx 5/28 PE587.505v02-00 

 ET 

ja aja nõuetele vastava raamistiku suunas“ (COM(2015)0626), 

– võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2016. aasta teatist „IKT standardimise prioriteedid 

digitaalsel ühtsel turul“ (COM(2016)0176), 

– võttes arvesse komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi 2016. aasta 

mais avaldatud aruannet „Avatud innovatsioon, avatud teadus ning maailmale avatud – 

visioon Euroopa jaoks“, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- 

ja tarbijakaitsekomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

arvamusi (A8-0006/2017), 

A. arvestades, et praegu ELis kättesaadav pilvandmetöötluse maht on ebapiisav, mistõttu 

töödeldakse ELi teadus- ja tööstusvaldkonna loodud andmeid sageli mujal ning Euroopa 

teadlased ja innovaatorid liiguvad kohtadesse väljaspool ELi, kus suured andmemahud 

ja suur töötlusvõimsus on kiiremini kättesaadavad; 

B. arvestades, et andmete jagamise stiimulite selge struktuuri puudumine, teaduslike 

andmete süsteemide koostalitlusvõime puudumine ning teaduslike andmete taristute 

killustatus erinevate valdkondade vahel ning piiriüleselt takistavad andmepõhise teaduse 

täielikku potentsiaali; 

C. arvestades, et EL on kõrgjõudlusega andmetöötluse arendamises maha jäänud, kuna ta 

on investeerinud liiga vähe täieliku kõrgjõudlusega andmetöötluse süsteemi loomisesse, 

samal ajal kui sellised riigid nagu USA, Hiina, Jaapan ja Venemaa teevad nendesse 

süsteemidesse suuri investeeringuid, on määranud need strateegiliseks prioriteediks ja 

koostanud nende arendamiseks riiklikud kavad; 

D. arvestades, et Euroopa pilvandmetöötluse kogu potentsiaali saab realiseerida vaid siis, 

kui andmed saavad selgete eeskirjade toel terves liidus vabalt liikuda ning 

rahvusvahelised andmevood etendavad Euroopa ja maailma majanduses üha olulisemat 

rolli; 

E. arvestades, et suurandmete analüüsimise ja kasutamise võime muudab teadusuuringute 

läbiviimise viisi; 

F. arvestades, et komisjoni teatises „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. 

Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“ 

tunnistatakse avatud teaduse ja pilvandmetöötluse kui Euroopa digitaalse majanduse osa 

ümberkujundavat potentsiaali; 

G. arvestades, et andmevõrgustikele, andmete säilitamisele ja andmetöötlusele juurdepääsu 

põhimõtted on liikmesriigiti erinevad ning tekitavad isoleeritust ja aeglustavad 

teadmiste ringlust; 

H. arvestades, et isikuandmete kaitse üldmäärus, küberjulgeoleku direktiiv ning digitaalse 

ühtse turu strateegia võivad luua aluse konkurentsivõimelisele ja edukale Euroopa 
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digitaalsele majandusele, mis on avatud kõigile eeskirju järgivatele turul tegutsejatele; 

I. arvestades, et andmed on digitaalse majanduse tooraine, ning arvestades, et andmete 

kasutamine on väga oluline Euroopa teaduse ja tööstuse digiteerimise, uute 

tehnoloogiate väljatöötamise ning uute töökohtade loomise jaoks; 

J. arvestades, et hiljuti vastu võetud isikuandmete kaitse üldmääruses on isikuandmete 

kaitseks sätestatud tugevad tagatised ning selle rakendamisel tuleks tagada ühtlustatud 

lähenemisviis; 

K. arvestades, et komisjoni 2015. aasta digitaalse ühtse turu strateegias lubati kõrvaldada 

andmete vaba liikumise piirangud ning põhjendamatud piirangud andmete säilitamise 

või töötlemise asukohale; 

L. arvestades, et komisjon peab esitama andmete vaba liikumise piirangute kõrvaldamiseks 

konkreetsed ettepanekud, et luua ja saavutada võimalikult hea digitaalne ühtne turg; 

M. arvestades, et pilveteenuste kasutusele võtmine ja arendamine on raske, võttes arvesse 

vajaliku kiire taristu ja vajalike kiirete võrgustike ebapiisavat kättesaadavust Euroopas; 

N. arvestades, et eesmärk lihtsustada ja toetada teadus- ja andmetaristute, sealhulgas 

maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse keskuste ja muude teadustaristuvõrkude 

rakendamist ja pikaajalist jätkusuutlikkust aitab tänu tõhustatud koostööle ja tulemuste 

vahetamisele lahendada teaduse, tööstuse ja ühiskonna ees seisvaid suuri probleeme; 

O. arvestades, et andmete maht kasvab enneolematu kiirusega, nii et aastaks 2020 on 

oletatavasti 16 triljonit gigabaiti andmeid, mis tähendab, et andmete genereerimise 

aastane kasv on 236 %; 

P. arvestades, et andmepõhise majanduse edukus sõltub laiemast IKT ökosüsteemist, 

sealhulgas asjade internetist, et andmeid hankida, kiiretest lairibavõrkudest, et neid 

transportida, ja pilvandmetöötlusest, et neid töödelda, ning samuti kvalifitseeritud 

teadlastest ja töötajatest; 

Q. arvestades, et Euroopa teadlaste koostöö, andmete kasutamine ja vahetus kooskõlas 

andmekaitseasutustega ning uute tehnoloogiliste lahenduste, sealhulgas 

pilvandmetöötluse ja Euroopa teaduse digiteerimise kasutamine on digitaalse ühtse turu 

väljaarendamise seisukohalt keskse tähtsusega; arvestades, et Euroopa avatud teaduse 

pilv avaldab positiivset mõju teaduse arengule Euroopas; ning arvestades, et Euroopa 

avatud teaduse pilve tuleb arendada ja kasutada, võttes nõuetekohaselt arvesse 

põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi; 

Üldist 

1. väljendab heameelt Euroopa avatud teaduse pilve üle, mida võiks kasutada pilve 

mudelina era- ja avalikus sektoris; tunneb heameelt komisjoni plaani üle laiendada 

võimalikult kiiresti kasutajaskonda tööstusele ja valitsustele; 

2. tunneb heameelt komisjoni teatise „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. 

Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“ 
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üle ning on seisukohal, et tegemist on esimese sammuga usaldusväärse aluse loomisel 

avatud ja konkurentsivõimeliste Euroopa meetmete jaoks pilvandmetöötluse ja 

kõrgjõudlusega andmetöötluse valdkonnas; 

3. väljendab heameelt seoses komisjoni Euroopa pilvandmetöötluse algatusega, mis on üks 

osa digitaalse ühtse turu strateegia ja Euroopa tööstuse digiteerimise paketi 

rakendamisest, edendades seeläbi Euroopa digitaalmajanduse kasvu, aidates suurendada 

Euroopa ettevõtete ja teenuste konkurentsivõimet ning parandades nende positsiooni 

ülemaailmsel turul; palub komisjonil selgelt määratletud meetmete abil tagada, et see 

algatus täidab oma eesmärki, on suunatud väljapoole ja on tulevikukindel ning ei tekita 

ebaproportsionaalseid või põhjendamatuid takistusi; 

4. rõhutab, kui oluline on muuta Euroopa Liit ülemaailmse teaduse keskuseks, saavutades 

kriitilise massi ja luues tipptaseme klastreid; rõhutab, et maailma juhtiva teadustegevuse 

meelitamiseks liitu on vaja suutlikkust nii ressursside kui ka huvipakkuva keskkonna 

näol; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et selleks, et EL saaks maailma kõige 

konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majanduseks, on erakordselt oluline 

avatus rahvusvahelistele teadlastele, meelitades niiviisi ligi rahvusvahelisi 

investeeringuid; 

5. rõhutab, et tuleks kiirendada standardimisega seotud tööd pilvandmetöötluses; rõhutab, 

et paremad standardid ja koostalitlusvõime võimaldavad teabevahetust erinevate 

pilvepõhiste süsteemide vahel ning hoiavad pilvetoodete ja -teenuste puhul ära ühe 

pakkujaga seotuse efekti; kutsub komisjoni üles tegema kõnealuse valdkonna avatud 

standardite väljatöötamisel tihedat koostööd tulunduslike pilveteenuse osutajatega;  

6. rõhutab, et kõnealuse Euroopa algatuse lisaväärtus põhineb avatud andmete jagamisel 

ning teaduskogukonna jaoks teadusandmete ja -tulemuste säilitamise, jagamise ja 

taaskasutamise usaldusväärse ja avatud keskkonna väljaarendamisel; 

7. rõhutab, et suurema teadlikkuse loomine pilvandmetöötluse kasulikkusest on 

erakordselt oluline, kuna nõudlus pilveteenuste järele Euroopas on ikka veel liiga väike; 

rõhutab, et pilvandmetöötlus toob selle kulutõhususe ja skaleeritavuse tõttu kaasa 

majanduskasvu; kordab, et VKEd on Euroopa kõige olulisem töökohtade loomise ja 

majanduskasvu edendamise mootor; rõhutab, et pilvandmetöötlus võib olla eriti kasulik 

VKEde jaoks, kuna neil ei ole sageli piisavalt vahendeid, et investeerida ulatuslikesse 

kohapealsetesse füüsilistesse IT-süsteemidesse;  

8. peab tervitatavaks avatud teaduse käsitust ja rolli, mida see etendab Euroopa 

teadmistepõhise majanduse loomisel ning teadustöö kvaliteedi ja selle arendamise 

täiendaval stimuleerimisel Euroopa Liidus; toonitab, et praegu ei kasuta tööstus, 

eelkõige VKEd, kogutud teadusandmete väärtust optimaalselt, sest puudub piiriülene 

vaba andmete liikumine ja juurdepääs ühtsele platvormile või portaalile, ning märgib, et 

komisjon püüab muuta kõik programmi „Horisont 2020“ raames loodavad 

teadusandmed vaikimisi avatuks; 

9. rõhutab, et Euroopa avatud teaduse pilvega peaks kaasas käima ulatuslik 

küberjulgeoleku strateegia, kuna teadusringkond vajab usaldusväärset andmetaristut, 

mida saab kasutada, ilma et teadustööd ohustaks andmekadu, korruptsioon või 

sissetungimine; kutsub komisjoni üles võtma küberjulgeoleku küsimusi arvesse kõikide 
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IT-algatuste esimesest etapist alates; 

10. kutsub komisjoni üles näitama eeskuju ja muutma kõik Euroopa programmide (nagu 

„Horisont 2020“, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondid (ESI) ja teised) raames rahastatud teadusuuringute 

andmed ja tulemused vaikimisi avatuks, tuginedes põhimõttele, et andmed on leitavad, 

juurdepääsetavad, koostalitlusvõimelised ja taaskasutatavad (FAIR-põhimõte); 

11. tunneb muret Euroopa pilvandmetöötluse algatuse 4,7 miljardi euro suuruse 

rahastamispuudujäägi pärast; kutsub komisjoni üles määrama Euroopa avatud teaduse 

pilve ja Euroopa andmetaristu jaoks kindlaks asjakohased rahastamismehhanismid; 

kutsub lisaks komisjoni üles tagama selle poliitikavaldkonna jaoks programmi 

„Horisont 2020“ ja üheksandat raamprogrammi käsitleva ettepaneku raames piisavalt 

vahendeid; 

12. soovitab komisjonil tagada, et Euroopa avatud teaduse pilvest saaksid kasu kõik liidu 

piirkonnad, ja uurida selleks regionaalarengu fondide kasutamist algatuse 

laiendamiseks; 

13. rõhutab, et praegu läheb üksnes 12 % EFSI raames rahastamisest digitaalvaldkonnaga 

seotud meetmeteks; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks suunatud meetmed, millega 

saaks tõeliselt suurendada kõigi ELi fondide, eelkõige EFSI osalust digitaalse ühtse 

turuga seotud projektides, sealhulgas andmete jagamise algatustes ning e-

juurdepääsetavuse, taristu ja kogu liitu hõlmava digitaalse ühenduvuse valdkonnas, ning 

suunaks rohkem vahendeid Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

edendamisse, sealhulgas eraelu puutumatuse kaitset tõhustavate tehnoloogiate ja avatud 

lähtekoodiga turvalahenduste vallas; on arvamusel, et kõnealust algatust tuleks arendada 

koostoimes muude „Horisont 2020“ programmidega, sealhulgas era-pilvandmetöötluse 

ja e-valitsuse teenuste valdkonnas; 

14. on arvamusel, et erasektor peaks algusest peale osalema Euroopa avatud teaduse pilve 

kasutajaskonnas, pakkudes näiteks tarkvara kui teenust (Software as a Service (SaaS)); 

rõhutab, et Euroopa ettevõtetelt oodatakse Euroopa pilvandmetöötluse algatuse 4,7 

miljardi euro suuruse rahastamispuudujäägi likvideerimisele kaasa aitamist; märgib, et 

on ebatõenäoline, et ettevõtted sellesse programmi investeerivad, kui neil ei ole 

võimalik ka sellest kasu saada; 

15. rõhutab, et tipptasemel superarvutite taristu on ELi konkurentsivõime jaoks erakordselt 

oluline; kutsub komisjoni üles tegema ELis 2022. aastaks kättesaadavaks kasutusvalmis 

eksatasandi arvutid; 

16. palub komisjonil stimuleerida Euroopa VKEde ja tööstusharude osalemist Euroopa 

andmetaristu riist- ja tarkvara tootmises, mis hoogustab ELi majandust ning edendab 

jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist; 

17. kutsub komisjoni üles tegema koostööd liikmesriikide ja muude teadusuuringute 

rahastajatega valitsemise ja rahastamise tegevuskava kujundamisel ja rakendamisel, 

tagades, et algatusele eraldatakse piisavalt vahendeid, et lihtsustada riiklike pingutuste 

koordineerimist, vältides tarbetut dubleerimist ja kulutamist; 
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18. nõustub, et koostalitlusvõimel ja andmete ülekantavusel on keskne roll selliste suurte 

sotsiaalsete probleemide lahendamisel, mis eeldavad tõhusat andmete jagamist ja mitut 

osalejat kaasavat valdkondadevahelist lähenemist; märgib, et Euroopa 

pilvandmetöötluse algatust käsitlevas komisjoni teatises (COM(2016)0178) ette nähtud 

tegevuskava on vajalik vahend, et vähendada killustatust ning tagada teadusandmete 

kasutamine vastavalt FAIR-põhimõttele; 

19. palub komisjonil esitada täieliku läbipaistvuse ja avalikustamise põhimõttel põhinev 

tegevuskava koos selgete tööpakettide ja ajakavadega, milles on määratletud soovitud 

tulemused, rahastamisallikad ning kogu protsessis osalevad sidusrühmad; 

20. toetab Euroopa avatud teaduse pilve osana Euroopa pilvandmetöötluse algatusest, 

millega luuakse virtuaalne keskkond, kus kõigi piirkondade teadlased ja spetsialistid 

saavad oma teadusandmeid, sealhulgas avalikest vahenditest rahastatud teadusuuringute 

andmeid erinevate valdkondade vahel ning piiriüleselt säilitada, jagada, hallata, 

analüüsida ja taaskasutada, aidates nii kõrvaldada ühtse turu killustatust; nõuab 

tungivalt, et komisjon kasutaks terviklikku lähenemisviisi avatud teadusele, mis on 

kaasav avatud teaduse kogukonna ja sõltumatute teadlaste suhtes, täpsustaks paremini 

teatises kasutatud määratlusi ning looks eelkõige selge vahe Euroopa pilvandmetöötluse 

algatuse ja Euroopa avatud teaduse pilve vahele ning ajakohastaks vastavalt õigusakte, 

et hõlbustada uurimistulemuste taaskasutamist; 

21. on arvamusel, et Euroopa pilvandmetöötluse algatusega tagatakse investeeringud 

teadus- ja uurimistegevusse, et luua stiimulid ja vahendid andmete võimalikult 

ulatuslikuks jagamiseks ja kasutamiseks, mida toetab tugeva pilve- ja andmetaristu 

ülesehitamine Euroopa Liidus; 

22. rõhutab, et VKEdel on ELi majanduses keskne koht ning et tuleb võtta rohkem 

meetmeid, et edendada VKEde ja idufirmade ülemaailmset konkurentsivõimet, et luua 

parim võimalik keskkond kvaliteetsete andmete, andmeanalüüsi, turvaliste teenuste ning 

oodatava kulutõhususega uute lootustandvate tehnoloogiliste arengute toetamiseks; 

23. palub, et komisjon rajaks Euroopa pilvele majanduslikult elujõulise aluse ja võtaks 

selgeid meetmeid, et ergutada VKEsid pakkuma konkurentsivõimelisi lahendusi 

andmete töötlemiseks ja säilitamiseks liikmesriikides asuvates andmepankades; 

24. tuletab meelde olemasolevate üleeuroopaliste struktuuridega ning riiklikes 

andmepankades kättesaadavate avatud andmetega saavutatud positiivseid tulemusi; 

tunnistab, et ühtsel turul on ikka veel palju takistusi, mis ei võimalda seda algatust 

täielikult ellu viia; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima juba kättesaadavate 

andmete potentsiaali ning tagama avatud andmeid käsitleva sidusa strateegia ja selliste 

andmete taaskasutatavuse liikmesriikides; märgib, et komisjon ja liikmesriigid peavad 

uurima vajadust täiendavate investeeringute järele piiriülesesse füüsilisse taristusse, 

keskendudes eelkõige kõrgjõudlusega andmetöötluse, kiirete lairibavõrkude ning 

massandmepankade ühendamisele, et saavutada edukas Euroopa andmepõhine 

majandus; palub komisjonil analüüsida sellealaseid ülemaailmseid tööstuse juhitud ja 

muid rahvusvahelisi partnerlusi; 

25. märgib, et tuleks veelgi ergutada pilveteenuste kasutuselevõttu Euroopa VKEde seas; 

märgib, et Euroopa pilveteenuste osutajatel on vaja täiendavat koordineeritud toetust 
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digitaalses maailmas osalemisel, kasutajate usalduse suurendamisel ning teadlikkuse 

tõstmisel pilvandmetöötlusele üleminekust saadavast kasust; 

26. rõhutab, et ettevõtete ja kodanike juurdepääs interneti lairibaühendusele on ELi 

konkurentsivõimelise andme- ja teadmistepõhise majanduse hädavajalik osa; on sellega 

seoses seisukohal, et pilve edasiarendamine peaks toimuma käsikäes algatustega, mille 

abil suurendatakse ettevõtete ja kodanike juurdepääsu interneti lairibaühendusele, eriti 

maapiirkondades; 

27. märgib, et põlvkonnaülesed digitaalhariduse meetmed, sealhulgas küberoskused, on 

pilveandmetöötluse arengu jaoks erakordselt olulised, et tuvastada digitaalsete 

eesmärkide saavutamiseks kõige olulisemate tehniliste ja tõhusate oskuste nappus ning 

et tegutseda sellele vastavalt; tunneb heameelt komisjoni hiljuti vastu võetud Euroopa 

uue oskuste tegevuskava raames esitatud ettepanekute üle ning rõhutab vajadust 

piisavate rahaliste vahendite järele; 

28. on seisukohal, et tekkimas on pilveandmetöötlusega tegelevad idufirmad, mis pakuvad 

nišilahendusi, et muuta pilveandmetöötlus kiiremaks, lihtsamaks ning 

usaldusväärsemaks, paindlikumas ja turvalisemaks; 

29. rõhutab, et kõrgjõudlusega andmetöötlust, mis on oluline pilve arengu jaoks, tuleks 

käsitada Euroopa andmetaristu lahutamatu osana, mis hõlmab kogu ökosüsteemi, ning 

sellest saadavat kasu tuleks laialdaselt reklaamida; 

30. märgib, et tuleks julgustada akadeemiliste ja teadusasutuste ning muude sidusrühmade 

osalemist, et säilitada integreeritud teadusandmete taristud ja kõrgjõudlusega 

andmetöötlus ning neid toetada; 

31. märgib, et seoses erasektori ja väljaspool ELi asuvate riikide praegu ja edaspidi 

pakutavate teenustega peab Euroopa avatud teaduse pilv looma stiimuleid ja uusi 

teenuseid, et vabaneda pikaajalisest harjumusest toetuda olemasolevatele 

uurimistavadele; 

32. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et keskendutakse tulevikku suunatud 

Euroopa majanduskasvule, et rajada ELis konkurentsivõimeline pilvetööstus; rõhutab, 

kui oluline on tagada, et turunõudlus pilvelahenduste järele jätkuvalt kasvab ning et 

pilvandmetöötlusele üleminekut julgustatakse sellistes vertikaalsektorites nagu 

rahandus, maksustamine ja sotsiaalkindlustus, tootmine, pangandus, tervishoiud, meedia 

ja meelelahutus ning põllumajandus; 

33. on arvamusel, et määrusega (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus)1 luuakse 

raamistik isikuandmete kaitseks; märgib siiski, et killustatus selle rakendamisel 

liikmesriikides muudaks teadlastele nende töö tegemise ja tulemuste jagamise 

raskemaks, millega õõnestataks pilvandmetöötluse abil teadlastevahelise koostöö 

loomiseks tehtavaid pingutusi; nõuab seetõttu isikuandmete kaitse üldmääruse 

nõuetekohast rakendamist ja jõustamist; 

34. rõhutab, et Euroopa pilvandmetöötluse algatuse raames pakutavate lahenduste 

                                                 
1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 
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arendamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta põhiõiguste hartas sätestatud 

põhiõigusi, eelkõige andmekaitse ja eraelu puutumatuse õigust ning õigust vabadusele 

ja turvalisusele; 

35. märgib, et andmepõhine majandus on ikka veel algstaadiumis, ärimudeleid töötatakse 

alles välja ning olemasolevaid mudeleid juba lõhutakse ja arendatakse edasi; kutsub 

komisjoni üles tagama, et iga selle valdkonna õigusakt on kooskõlas tehnoloogiliselt 

neutraalse innovatsiooni põhimõttega ning ei too ELis kaasa tõsiseid takistusi 

innovatsioonile, tööstuse digiteerimisele ega selliste uute tehnoloogiate arendamisele 

nagu asjade internet ja tehisintellekt; 

36. kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikide ja kõikide sidusrühmadega koostööd, et 

osaleda vajalike rakendusmeetmete kindlaksmääramisel, mida on vaja Euroopa 

pilvandmetöötluse algatuse potentsiaali maksimeerimiseks; on seisukohal, et avatud 

innovatsiooni ja avatud teadusega kaasatakse innovatsiooniprotsessi palju rohkem 

osalejaid, alates teadlastest kuni ettevõtjate, kasutajate, valitsuste ja 

kodanikuühiskonnani; 

Avatud teaduse pilv 

37. võtab teadmiseks peamiste sidusrühmade alaesindatuse aruteludes ja suuremahulistes 

katseprojektides; on seisukohal, et tulemusliku teabevahetuse eeltingimus peab olema 

avaliku ja erasektori sidusrühmade ja kodanikuühiskonna aktiivne osalus kohalikul, 

piirkondlikul, riikide ja liidu tasandil, vältides samal ajal halduskoormust; rõhutab, et 

Euroopa pilvandmetöötluse algatus peaks vastama mitte ainult teaduskogukonna, vaid 

ka tööstuse, sealhulgas VKEde ja idufirmade, haldusasutuste ja tarbijate vajadustele 

ning neile kasu tooma; 

38. rõhutab, et Euroopa avatud teaduse pilve arendamisel tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse 

põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ning pöörata erilist tähelepanu andmekaitse ja 

eraelu puutumatuse õigusele ning õigusele vabadusele ja turvalisusele ning järgida tuleb 

lõimitud ja vaikimisi eraelukaitse põhimõtteid ning proportsionaalsuse, vajalikkuse, 

võimalikult väheste andmete kogumise ja eesmärgi piiramise põhimõtteid; tunnistab, et 

täiendavate kaitsemeetmete kohaldamine, nagu pseudonümiseerimine, anonüümimine 

või krüptograafia, sealhulgas krüpteerimise kasutamine, võib vähendada riske ja 

parandada asjaomaste andmesubjektide kaitset isikuandmete kasutamisel suurandmete 

rakendustes või pilvandmetöötluses; tuletab meelde, et anonüümimine on pöördumatu 

protsess, ja kutsub komisjoni üles koostama suuniseid andmete anonüümimise kohta; 

kordab, et tundlikud andmed vajavad erilist kaitset kooskõlas kehtivate õigusaktidega; 

toonitab, et Euroopa pilvandmetöötluse algatuse vastu tarbijate usalduse tagamiseks on 

vaja kohaldada eespool nimetatud põhimõtteid koos kõrgete kvaliteedi-, usaldatavus- ja 

konfidentsiaalsusstandarditega; 

39. rõhutab, et avatud teaduse pilve algatus peaks tooma kaasa usaldusväärse pilve kõigile: 

teadlastele, ettevõtetele ja avalikele teenustele; 

40. märgib, et teadusandmete haldamiseks, analüüsimiseks, jagamiseks, taaskasutamiseks ja 

säilitamiseks tuleb edendada avatud ja usaldusväärset koostööplatvormi, kus saab 

teatavatel tingimustel töötada välja ja osutada innovatiivsed teenuseid; 
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41. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima asjakohaseid juhtimis- ja 

rahastamisraamistikke, võttes piisaval määral arvesse olemasolevaid algatusi ning nende 

jätkusuutlikkust ja võimet edendada võrdseid tingimusi kogu Euroopas; rõhutab, et 

liikmesriigid peaksid kaaluma oma riiklike rahastamisprogrammide lõimimist ELi 

rahastamisprogrammidega; 

42. kutsub komisjoni üles analüüsima kõiki rahastamisallikaid Euroopa avatud teaduse 

pilve loomiseks ja tugevdama olemasolevaid vahendeid kiirema arengu tagamiseks, 

pöörates erilist tähelepanu parimatele tavadele; 

43. palub komisjonil tagada, et kõik programmi „Horisont 2020“ raames tehtavad 

teadusuuringud ja loodavad andmed oleksid vaikimisi avatud, ning palub liikmesriikidel 

kohandada oma riiklikke teadusprogramme sellele vastavalt;  

44. on seisukohal, et Euroopa avatud teaduse pilv edendab digitaalteadust, integreerides 

infotehnoloogia kui teenuse ELi avalik-õiguslikku teadussektorisse; nõuab teaduspilve 

föderaalse mudeli kasutuselevõtmist, mis ühendab avalik-õiguslikud teadusasutused, 

sidusrühmad, VKEd, idufirmad ja e-taristu kaubanduslike tarnijatega, et ehitada üles 

ühine platvorm, mis pakub laia valikut teenuseid ELi teaduskogukondadele; 

45. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama koostöös muude sidusrühmadega 

tegevuskava, et esitada võimalikult kiiresti selge ajakava Euroopa avatud teaduse pilve 

raames ette nähtud meetmete elluviimiseks; 

46. kutsub komisjoni üles hindama põhjalikult Euroopa avaliku sektori teadustöötajate 

vajadusi, et selgitada välja pilvetaristuga kaetuse võimalikud lüngad ELis; on 

arvamusel, et kui lüngad on kindlaks tehtud, peaks komisjon paluma Euroopa 

pilvetaristu pakkujatel jagada oma arenduskavasid, et hinnata, kas erainvesteeringud on 

piisavad selliste lünkade kõrvaldamiseks või on nende ületamiseks vaja täiendavaid 

avaliku sektori rahalisi vahendeid; 

47. palub komisjonil tagada, et kõik programmi „Horisont 2020“ raames tehtavad 

teadusuuringud ja loodavad andmed tuleksid kasuks Euroopa äriühingutele ja 

avalikkusele; toetab stiimulite struktuuri muutmist, et teadlased, tegevusharu ja avalike 

teenuste pakkujad jagaksid oma andmeid ja parandaksid andmehaldust, koolitust, 

tehnikaoskusi ja tehnikaalast kirjaoskust; 

48. väljendab heameelt asjaolu üle, et pilvandmetöötluse algatuses keskendutakse 

lairibavõrgustike ehitamisele, suuremahulistele andmepankadele, kõrgjõudlusega 

andmetöötlusele ning Euroopa suurandmete ökosüsteemile; 

49. toonitab, et 5G väljaarendamine ning Euroopa elektroonilise side seadustiku eeskirjad 

peaksid muutma Euroopa avatud teaduse pilve huvipakkuvamaks, pakkudes kvaliteetset 

internetti ja uut tippkvaliteediga taristut; 

50. kiidab heaks komisjoni auahne püüdluse, et liit suudaks käsitleda suurt hulka andmeid 

ja et tal oleks selleks olemas taristud teenustega, mis kasutavad reaalajas andmeid, mis 

saadakse andurite või rakenduste abil, mis ühendavad eri allikatest saadud andmeid; 

märgib, et Euroopa pilvandmetöötluse algatuse eesmärk on tagada parem ja ühtlustatum 

taristu väljaarendamine; 
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51. toetab GÉANTi võrgustiku edasiarendamist eesmärgiga muuta see kõige 

kaasaegsemaks rahvusvaheliseks võrgustikuks ja hoida ELi juhtpositsiooni 

teadusuuringute valdkonnas; 

52. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kooskõlastama tegevust sidusrühmadega, et 

vähendada digitaaltaristu killustatust, luues selleks tegevuskava ja tugeva 

juhtimisstruktuuri, millesse on kaasatud rahastajad, hankijad ja kasutajad, ning toonitab 

vajadust edendada avatud teaduse põhimõtteid andmete haldamisel ja jagamisel 

innovatsiooni takistamata ning rikkumata eraelu puutumatust ja intellektuaalomandit 

digitaalajastul; 

53. toonitab, kui oluline on Euroopa pilvandmetöötluse algatuse põhinemine Euroopa 

ühendamise rahastu aluselementidel, eelkõige e-identimise süsteemidel ja e-allkirjadel, 

et suurendada kasutajate usaldust turvalise, koostalitlusvõimelise ja sujuva e-

kommunikatsiooni vastu kogu liidus; 

54. palub, et komisjon suunaks rohkem vahendeid Euroopa teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ja koolituse ergutamisse pilvandmetöötluse vallas, toonitades vajadust 

taristu ja protsesside järele, millega kaitstakse avatud andmeid ja kasutajate eraelu 

puutumatust; 

55. nõuab, et standardid peaksid võimaldama hõlpsat ja täielikku ülekantavust ning 

kõrgetasemelist koostalitlust pilveteenuste vahel; 

56. on kindlalt veendunud, et avatud teaduse pilve algatus peaks tuginema avatud 

standarditele koostalitlusvõime ja sujuva teabevahetuse tagamiseks ning ühe pakkujaga 

seotuse ärahoidmiseks; 

57. toonitab, et avatud standardite ning vabavara ja avatud lähtekoodiga tarkvara 

kasutamine on väga oluline vajaliku läbipaistvuse tagamiseks seoses sellega, kuidas 

isikuandmeid ja muud liiki tundlikke andmeid tegelikult kaitstakse; 

58. märgib, et Euroopa majandus sõltub järjest enam superarvutite võimsusest, et töötada 

välja uuenduslikke lahendusi, vähendada kulusid ning lühendada toodete ja teenuste 

turule jõudmise aega; toetab komisjoni püüdlusi luua Euroopa riistvaratehnoloogiale 

tuginedes eksatasandi superarvutite süsteem; 

59. on seisukohal, et Euroopa vajab täielikku kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi 

tipptasemel superarvutite omandamiseks, kõrgjõudlusega andmetöötlussüsteemide 

tarnete tagamiseks ning kõrgjõudlusega andmetöötluse teenuste kasutamiseks tööstuses 

ja VKEdes simulatsiooni, visualiseerimise ning prototüüpide loomise eesmärgil; peab 

väga oluliseks, et EL oleks 2022. aastaks maailma üks edukamaid superarvutijõude; 

60. on arvamusel, et Euroopa tehnoloogiaplatvorm ning kõrgjõudlusega andmetöötluse 

alased avaliku ja erasektori lepingulised partnerlused on väga olulised ELi 

teadusprioriteetide määratlemiseks Euroopa tehnoloogia väljatöötamisel kõigis 

kõrgjõudlusega andmetöötluse lahenduse tarneahela segmentides; 

61. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle käivitada kooskõlas kvanttehnoloogia 

manifestiga kvanttehnoloogia juhtalgatus, mille maht on 1 miljard eurot; 
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62. tuletab komisjonile meelde, et pilveteenuste sektor on juba investeerinud miljardeid 

eurosid kõige kaasaegsema taristu ülesehitamisse Euroopas; juhib tähelepanu sellele, et 

ELi teadlased saavad praegu kasutada pilvetaristut, mis annab neile võimaluse katsetada 

ja teha uuendusi kiiresti, omades juurdepääsu väga paljudele teenustele ja makstes ainult 

kasutatud teenuste eest, mis omakorda lühendab teadustööle kuluvat aega; märgib, et 

ELi väga olulist toetust teadus- ja arendustegevusele ei tohiks kulutada olemasolevate 

ressursside dubleerimisele, vaid läbimurde soodustamisele uutes teadusvaldkondades, 

mis võivad suurendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet; 

63. rõhutab, et teadusringkonnad vajavad ohutut, turvalist ja avatud lähtekoodiga suure 

võimsusega taristut, et edendada teadusuuringuid ja hoida ära võimalikke 

julgeolekuriske, küberrünnakuid või isikuandmete väärkasutust, eelkõige suurte 

andmehulkade kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel; palub, et komisjon ja liikmesriigid 

toetaksid ja stimuleeriksid vajaliku tehnoloogia, sealhulgas krüptograafiliste 

tehnoloogiate väljaarendamist, võttes arvesse lõimitud julgeoleku lähenemist; toetab 

komisjoni püüdlusi edendada koostööd avaliku sektori asutuste, Euroopa tööstuse 

(sealhulgas VKEde ja idufirmade), teadlaste ja akadeemiliste ringkondade vahel 

suurandmete ja küberturbe valdkonnas alates uurimis- ja innovatsiooniprotsessi 

varastest etappidest, et teha võimalikuks innovatiivsete ja usaldusväärsete Euroopa 

lahenduste ja turuvõimaluste loomine, tagades seejuures ohutuse piisava taseme; 

64. on arvamusel, et selgete standardite väljatöötamine pilveteenuste koostalitlusvõime, 

andmete ülekantavuse ja teenustaseme kokkulepete kohta tagab kindluse ja 

läbipaistvuse nii pilveteenuste osutajate kui ka lõppkasutajate jaoks; 

65. toonitab, et usaldusväärsus, turvalisus ja isikuandmete kaitse on vajalik tarbijate 

usalduse tagamiseks ning usaldus on hea konkurentsivõime alus; 

66. märgib, et tegevusharul peaks olema keskne roll digitaalajastusse sobivate laialdaselt 

tunnustatud standardite väljatöötamisel ning sellised standardid annaksid pilveteenuste 

osutajatele kindluse innovatsiooni jätkamiseks ning kasutajatele kindluse pilveteenuste 

edasiseks kasutamiseks liidu tasandil; 

67. kutsub komisjoni üles näitama eeskuju valdkondadevahelise keele- ja piiriülese 

koostalitlusvõime ning pilvestandardite edendamisel ning eraelu puutumatust kaitsvate, 

usaldusväärsete, turvaliste ja energiasäästlike pilveteenuste toetamisel ühise strateegia 

lahutamatu osana, keskendudes võimaluste maksimeerimisele selliste standardite 

väljatöötamiseks, mis võivad saada ülemaailmseteks standarditeks; 

68. märgib, et andmete koostalitlusvõime tegevuskava on vaja selleks, et kasutada Euroopa 

teadlaste toodetavat suurt andmekogust ning parandada andmete taaskasutatavust 

teaduses ja tööstuses; kutsub komisjoni üles tegema koostööd kesksete teadusvaldkonna 

sidusrühmadega mõjusate süsteemide väljatöötamiseks, et muuta andmed, sealhulgas 

metaandmed, ühtsed kirjeldused ja andmete identifikaatorid, leitavateks, 

juurdepääsetavateks, koostalitlusvõimelisteks ja taaskasutatavateks (FAIR); 

69. märgib, et EL ei investeeri kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi sama palju kui 

maailma muud piirkonnad ning see ei ole kooskõlas tema majandusliku ja teadmiste 

potentsiaaliga; 
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70. kutsub komisjoni üles edendama koostalitlusvõimet ja hoidma ära seotust ühe 

pakkujaga, ergutades arvukaid pilvetaristu pakkujaid Euroopas pakkuma 

konkurentsivõimeliste, koostalitlusvõimeliste ja kaasaskantavate taristuteenuste valikut; 

71. nõuab meetmeid kõrgetasemelise standardimissüsteemi säilitamiseks, mille abil on 

võimalik kaasata parimaid tehnoloogilisi lahendusi; palub komisjonil kiita heaks 

poliitika, millega kaotatakse liigsed takistused uuenduslikes sektorites, et stimuleerida 

investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning kogu liitu hõlmavasse standardimisse; 

72. nõuab tungivalt, et komisjon pingutaks maksimaalselt, et hoida algusest peale ära ühe 

pakkujaga seotuse võimalus digitaalsel turul, eriti sellistes esilekerkivates valdkondades 

nagu Euroopa pilvandmetöötluse algatus; 

73. tunnistab, kui olulised on koostalitlusvõime ja standardid konkurentsivõime 

edendamisel IKT valdkonnas; palub komisjonil selgitada välja lüngad Euroopa avatud 

teaduse pilve standardites, sealhulgas seoses VKEde, idufirmade ja tähtsate Euroopa 

sektoritega; toetab turupõhiste, vabatahtlike, tehnoloogiliselt neutraalsete, läbipaistvate, 

ülemaailmselt ühilduvate ning turgu arvesse võtvate standardite arendamist; 

74. on seisukohal, et ISA2 programm annab võimaluse töötada välja koostalitlusvõime 

standardid suurandmete haldamiseks avaliku halduse asutustes ning nende asutuste 

toimingutes ettevõtjate ja kodanikega; 

75. tunnistab, et standardid peaksid vastama tööstuse ja muude sidusrühmade tõendatud 

vajadusele; rõhutab, et on oluline töötada välja ühised kõrged standardid ja neis kokku 

leppida, et tagada andmete tõhus kasutamine ja jagamine laiemalt kui vaid ühes 

valdkonnas, institutsioonis või ühe riigi piires; kutsub komisjoni üles tegema vajaduse 

korral kindlaks parimad sertifitseerimissüsteemid liikmesriikides, et koostada 

asjaomaseid huvirühmi kaasates nõudlusel põhinevad üleeuroopalised standardid, mis 

hõlbustavad andmete jagamist ning põhinevad avatud ja ülemaailmsetel standarditel, kui 

see on põhjendatud; rõhutab, et Euroopa pilvandmetöötluse algatusega seoses võetavate 

meetmetega tuleb tagada, et võetakse arvesse ühtse turu vajadusi ning et see turg jääb 

ülemaailmselt juurdepääsetavaks ning reageerib tehnoloogilisele arengule; 

76. avaldab toetust komisjoni kavale kõrvaldada eelkõige tehnilised ja õiguslikud takistused 

andmete ja andmeteenuste vabalt liikumiselt ning ebaproportsionaalsed andmete 

lokaliseerimise nõuded ja edendada andmete koostalitlusvõimet, sidudes omavahel 

Euroopa pilvandmetöötluse algatuse ja andmete vaba liikumise algatuse; on seisukohal, 

et digitaalühiskonna saavutamiseks tuleb andmete vaba liikumist käsitada viienda 

põhivabadusena ühtse turu raames; märgib, et pilvandmetöötluse kõigi võimaluste 

kasutamise eeltingimusteks on selge õigusraamistik, piisavad oskused ja suurandmete 

haldamisega seotud ressursid ning asjaomaste kutsekvalifikatsioonide tunnustamine; 

nõuab tungivalt, et komisjon püüaks koos sidusrühmade, eelkõige tööstusega teha 

kindlaks suurandmete ja kodeerimisega seotud koolitusvõimalused ka uue oskuste 

tegevuskava raames ning looks huvirühmadele – eelkõige VKEdele ja idufirmadele – 

stiimulid andmete kasutamiseks, avamiseks ja jagamiseks ühtsel turul; 

77. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle käivitada kooskõlas kvanttehnoloogia 

manifestiga kvanttehnoloogia juhtalgatus, mille maht on 1 miljard eurot; toonitab siiski, 

et arengu kiirendamiseks ja kommertstoodete andmiseks avaliku ja erasektori kasutajate 
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käsutusse on väga oluline pidada sidusrühmadega läbipaistvaid ja avatud 

konsultatsioone; 

Avatud andmete jagamine, teadusandmete jagamine 

78. väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa avatud teaduse pilve arendamine annab 

teadlastele ja teadusspetsialistidele koha, kus andmeid säilitada, jagada, kasutada ja 

taaskasutada, ning see võib panna aluse andmepõhisele innovatsioonile ELis; toonitab, 

et andmete jagamise eeliseid on laialdaselt tunnustatud; 

79. märgib, et andmed on muutunud väga oluliseks otsuste tegemisel kohalikul, riiklikul ja 

ülemaailmsel tasandil; märgib, et andmete jagamine annab samuti olulisi eeliseid 

kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele ning valitsussektori andmete avamine 

edendab demokraatiat ja pakub uusi ärivõimalusi; 

80. toetab komisjoni ning Euroopa selle valdkonna teadlaste ja akadeemiliste ringkondade 

pingutusi suurandmete väärtusega seotud avaliku ja erasektori partnerluse arendamisel 

koostoimes kõrgjõudlusega andmetöötluse alaste avaliku ja erasektori lepinguliste 

partnerlustega, mis edendab kogukonna väljakujundamist andmete ning kõrgjõudlusega 

andmetöötluse ümber ning millega pannakse alus jõudsalt arenevale andmepõhisele 

majandusele ELis; toetab küberturbe valdkonnas avaliku ja erasektori partnerlust, 

millega edendatakse koostööd avaliku ja erasektori osaliste vahel teadusuuringute ja 

innovatsiooniprotsessi varastes etappides, et saada juurdepääs innovatiivsetele ja 

usaldusväärsetele Euroopa lahendustele; 

81. rõhutab, et komisjon peaks tegema võimalikult varakult tihedat koostööd 

tööstuspartneritega, eriti VKEde ja idufirmadega, et tagada äri- ja tööstusnõuete piisav 

käsitlemine ja piisav integreerimine algatuse hilisemas etapis; 

82. julgustab avaliku sektori haldusasutusi kaaluma turvalisi, usaldusväärseid ja kindlaid 

pilveteenuseid, töötades välja selge õigusraamistiku ja tehes edasi tööd selle nimel, et 

arendada välja konkreetselt pilvandmetöötlusega seotud sertifitseerimissüsteemid; 

märgib, et äriühingud ja tarbijad vajavad kindlust uute tehnoloogiate kasutusele 

võtmisel; 

83. on veendunud, et avaliku sektori haldusasutustel peaks olema vaikimisi avatud 

juurdepääs valitsussektori avalikele andmetele; nõuab edusamme teabe avatud 

andmetena avaldamise ulatuse ja kiiruse kindlaksmääramisel, kättesaadavaks tehtavate 

andmekogumite kindlaksmääramisel ning avatud andmete avatud vormis 

taaskasutamise edendamisel; 

84. märgib, et digitehnoloogia ülikiire kasv on oluline liikumapanev jõud väga suurte 

toorandmevoogude loomiseks pilvekeskkondades ning selline suur kogum 

toorandmevooge suurtes andmesüsteemides suurendab arvutuste keerukust ja 

ressursitarbimist pilvepõhistes andmehankimissüsteemides; märgib lisaks, et 

mudelipõhise andmejagamise kontseptsioon võimaldab kohalikku andmetöötlust 

andmeallikate lähedal ja muudab toorandmevood kasutatavateks teadmusmudeliteks; 

osutab sellele, et nendel teadmusmudelitel on kahesugune kasulikkus: kohalike 

teadmusmudelite kättesaadavus koheseks kasutamiseks ning osalevaks 

andmejagamiseks pilvekeskkondades; 
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85. toetab nõukogu 2016. aasta mai järeldusi avatud teaduse süsteemile ülemineku kohta, 

eriti järeldust, et aluspõhimõte teadusandmete optimaalseks taaskasutamiseks peaks 

olema „nii avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik“; 

Teksti- ja andmekaeve 

86. toonitab, et avalike andmete täielikust kättesaadavusest Euroopa avatud teaduse pilves 

ei piisa andmepõhise teadustegevuse kõigi takistuste kõrvaldamiseks; 

87. märgib, et seda algatust on vaja täiendada nüüdisaegse autoriõiguse raamistikuga, mis 

peaks võimaldama kaotada killustatuse ning koostalitlusvõime puudumise andmete 

uurimise protsessis Euroopas; 

88. on arvamusel, et algatusega tuleks säilitada tasakaal teadlaste, õiguste omajate ja muude 

teadusvaldkonna osalejate õiguste vahel, austades täielikult autorite ja kirjastajate 

õigusi, samas toetades uuenduslikku teadustegevust Euroopas; 

89. on arvamusel, et teadusandmeid saab Euroopa avatud teaduse pilves jagada, piiramata 

seejuures teadlastele või teadusasutustele kuuluvaid autoriõigusi, kehtestades vajaduse 

korral litsentsimismudelid; on arvamusel, et sellega seotud parimad tavad kehtestatakse 

programmi „Horisont 2020“ avatud teadusandmete katseprojekti raames; 

90. on seisukohal, et läbivaatamist vajav andmebaaside direktiiv piirab andmete kasutamist, 

ilma et sellega loodaks ilmset majanduslikku või teaduslikku lisaväärtust; 

Andmekaitse, põhiõigused ja andmeturve 

91. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks meetmeid liikmesriikide seaduste suurema 

ühtlustamise edendamiseks, et vältida selgusetust jurisdiktsioonis ja killustatust ning 

tagada digitaalsel ühtsel turul läbipaistvus; 

92. on arvamusel, et Euroopa Liit näitab eraelu puutumatuse valdkonnas eeskuju ja toetab 

andmekaitse kõrget taset kogu maailmas; 

93. rõhutab, et on vaja andmekaitseasutuste, poliitikakujundajate ning tööstuse 

kooskõlastatud lähenemisviisi, et aidata organisatsioone sellel üleminekul, tagades 

täitmise vahendid ning kohustuste ühtse tõlgendamise ja kohaldamise ning tõstes 

teadlikkust kodanike ja äriühingute jaoks tähtsatest küsimustest; 

94. rõhutab, et EL on digitaalsete teenuste ülemaailmne importija ja eksportija ning 

konkurentsis püsimiseks on vaja tugevat pilvandmetöötlust ja andmepõhist majandust; 

kutsub komisjoni üles näitama eeskuju ühtsete, ülemaailmselt tunnustatud isikuandmete 

kaitse standardite loomise poole liikumisel; 

95. on arvamusel, et ülemaailmsed andmevood on rahvusvahelise kaubanduse ja 

majanduskasvu jaoks väga olulised ning komisjoni andmete vaba liikumise algatus 

peaks võimaldama Euroopas tegutsevatel äriühingutel, eriti kasvavas pilvandmetöötluse 

sektoris, olla ülemaailmses innovatsiooni võidujooksus esireas; toonitab, et algatuse 

eesmärk peaks olema ka kaotada kõik meelevaldsed piirangud selles osas, kus peaksid 

asuma äriühingute taristud või kus tuleks säilitada andmeid, kuna sellised piirangud 
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takistaksid Euroopa majanduse arengut; 

96. on arvamusel, et ELi kehtivad andmekaitset reguleerivad õigusaktid, eriti hiljaaegu 

vastu võetud isikuandmete kaitse üldmäärus ja õiguskaitsedirektiiv (direktiiv (EL) nr 

2016/680)1, sisaldavad tugevaid tagatisi isikuandmete, sealhulgas teadusuuringute 

eesmärgil kogutavate, koondatavate ja pseudonümiseeritud andmete ning tervisega 

seotud tundlike andmete kaitseks koos eritingimustega, mis puudutavad andmete 

avaldamist ja avalikustamist, andesubjektide õigust esitada vastuväiteid edasise 

töötlemise suhtes ja eeskirju õiguskaitseasutuste juurdepääsu kohta kriminaaluurimiste 

raames; palub komisjonil võtta neid tagatisi arvesse Euroopa avatud teaduse pilve ning 

seal säilitatavatele andmetele juurdepääsu reguleerivate eeskirjade rakendamisel; 

tunnistab, et ühtlustatud lähenemine isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisele, 

sealhulgas suunised, täitmise vahendid ning kodanikele, teadlastele ja äriühingutele 

suunatud teadlikkuse tõstmise kampaaniad, on väga olulised, eriti Euroopa avatud 

teaduse pilve väljaarendamiseks ja teaduskoostöö lihtsustamiseks, sealhulgas 

kõrgjõudlusega andmetöötluse abil; 

97. on arvamusel, et andmete vaba liikumine on kasulik digitaalse majanduse ning teadus- 

ja uurimistegevuse jaoks; toonitab, et andmete vaba liikumist käsitlev komisjoni algatus 

peaks võimaldama kasvaval Euroopa pilvandmetöötluse sektoril olla ülemaailmses 

innovatsiooni võidujooksus esireas, sealhulgas teaduse ja innovatsiooni eesmärgil; 

tuletab meelde, et isikuandmete mis tahes edastamisel pilvetaristutesse või muudesse 

väljaspool liitu asuvatesse vastuvõtjatesse tuleks järgida isikuandmete kaitse 

üldmääruses ette nähtud edastamiseeskirju ning komisjoni andmete vaba liikumise 

algatus peaks olema nende sätetega kooskõlas; rõhutab, et algatuse eesmärk peaks 

olema ka vähendada piiranguid selle osas, kuhu äriühingud peaksid paigutama taristu 

või kus säilitama andmeid, kuna need piirangud takistaksid Euroopa majanduse arengut 

ega laseks teadlastel kasutada ära andmepõhise teaduse kõiki eeliseid, säilitades samal 

ajal andmekaitset reguleerivate õigusaktidega kooskõlas olevad piirangud, et hoida ära 

Euroopa avatud teaduse pilvega seotud võimalikud tulevased kuritarvitused; 

98. on kindalt veendunud, et liit peaks olema isikuandmete, sealhulgas tundlike andmete 

ohutuse ja kaitse osas esirinnas ning peaks toetama kõrgetasemelist andmekaitset ja 

andmeturvet kogu maailmas; on arvamusel, et ELi andmekaitseraamistik koos kaasava 

küberjulgeoleku strateegiaga, millega tagatakse usaldusväärsed andmetaristud, mis on 

kaitstud andmete kadumise, puutumatuse sissetungimise või rünnakute vastu, võiksid 

olla Euroopa äriühingute konkurentsieeliseks eraelu puutumatuse osas; nõuab tungivalt, 

et komisjon tagaks, et Euroopa avatud teaduse pilv säilitaks teadusliku sõltumatuse ja 

teadusuuringute objektiivsuse ning kaitseks teadusringkondade tööd liidus; 

99. kutsub komisjoni üles tagama, et põhiõiguste, eraelu puutumatuse, andmekaitse, 

intellektuaalomandiõiguste ja tundliku teabega seotud muresid käsitletakse ranges 

kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiiviga; rõhutab, et 

pilvetaristu julgeolekuohud on muutunud rahvusvahelisemaks, laialivalgunumaks ja 

keerukamaks, takistavad selle intensiivsemat kasutamist ning nõuavad koostööd 

Euroopa tasandil; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriikide ametiasutused teeksid 

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA) konsulteerides koostööd selleks, et 

luua turvaline ja usaldusväärne digitaristu ning saavutada küberjulgeoleku kõrge tase 

                                                 
1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.  
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kooskõlas võrgu- ja infoturbe direktiiviga; 

100. palub komisjonil tagada selle algatuse eesmärgile vastavus, väljapoole suunatus, 

tulevikukindlus ning tehnoloogiline neutraalsus, ning rõhutab asjaolu, et komisjon ja 

liikmesriigid peavad juhinduma turust ja pilvandmetöötluse sektorist enesest, et kõige 

paremini täita sektori praeguseid ja tulevasi vajadusi ning edendada pilvepõhise 

tehnoloogia innovatsiooni; 

101. osutab suurandmete potentsaalile tehnoloogilise innovatsiooni ajendajana ning 

teadmistepõhise majanduse ülesehitamisel; märgib, et andmete jagamisega seotud 

takistuste vähendamine suurendab ettevõtjate konkurentsivõimet ja toob samas kasu ka 

kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele; toonitab andmete ülekantavuse 

lihtsustamise tähtsust; 

102. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha tööd tegevusharu juhitud standardite 

kehtestamise algatustega, et tagada ühtse turu jätkuv ligipääsetavus kolmandatele 

riikidele ning reageerimine tehnoloogilistele arengutele, hoidudes tõketest, mis 

takistavad innovatsiooni ja konkurentsivõimet Euroopas; märgib, et standardite 

kehtestamine seoses andmeturbe ja eraelu puutumatusega on tihedalt seotud 

jurisdiktsiooni küsimusega ning riiklikel ametiasutustel on siin keskne roll; 

103. toonitab, et arvesse tuleb võtta olemasolevaid algatusi, et hoiduda dubleerimisest, mis 

võib takistada avatust, konkurentsi ja kasvu, ning et turupõhised üleeuroopalised 

andmete jagamise standardid peavad olema kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 

104. rõhutab, et tuleb leida tasakaal õiguspäraste andmekaitsega seotud murede ja vajaduse 

vahel tagada seni kasutamata „andmete vaba liikumine“; on seisukohal, et avatud 

suurandmete turul tuleb järgida kehtivaid andmekaitse eeskirju; 

105. toetab ettepanekut muuta avatud teadusandmed programmi „Horisont 2020“ uute 

projektide vaikevalikuks, kuna avalikest vahenditest rahastatud teadusandmed on avalik 

hüve, mis on toodetud avalikes huvides ning tuleks teha avalikult kättesaadavaks 

võimalikult väheste piirangutega ning õigeaegselt ja vastutustundlikult; 

106. märgib, et Euroopa pilvandmetöötluse algatus keskendub potentsiaalselt tundlikele 

teadusuuringute ja arendustegevuse sektoritele ning valitsuse e-portaalidele; kordab, et 

pilveteenuste küberjulgeolekut oleks kõige parem käsitleda võrgu- ja infoturbe direktiivi 

raames; 

107. rõhutab, kui tähtis on eri seadmete koostalitlusvõime lihtsustamine võrgustikesiseselt, 

turbe tagamine ja komponentide tarneahelate edendamine, mis kõik on tähtsad 

tehnoloogia turustamise seisukohalt; 

108. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt seoses komisjoni Euroopa pilvandmetöötluse algatusega, mis on üks 

osa digitaalse ühtse turu strateegia ja Euroopa tööstuse digitaliseerimise paketi 

rakendamisest, kindlustades seega Euroopa digitaalmajanduse kasvu, aidates suurendada 

Euroopa ettevõtete ja teenuste konkurentsivõimet ning parandades nende positsiooni 

ülemaailmsel turul; palub komisjonil selgelt määratletud meetmete abil tagada, et see 

algatus täidab oma eesmärki, on suunatud väljapoole, on tulevikukindel ja ei tekita 

ebaproportsionaalseid või põhjendamatuid takistusi; 

2. peab tervitatavaks avatud teaduse käsitust ja rolli, mida see etendab Euroopa 

teadmistepõhise majanduse loomisel ning teadustöö kvaliteedi ja selle arendamise 

täiendaval stimuleerimisel Euroopa Liidus; toonitab, et praegu ei kasuta tööstus, eelkõige 

VKEd, kogutud uuringuandmete väärtust optimaalselt, sest puudub piiriülene vaba 

andmete liikumine ja juurdepääs ühtsele platvormile või portaalile, ning märgib, et 

komisjon püüab muuta kõik programmi „Horisont 2020“ raames loodavad teadusandmed 

vaikimisi avatuks; 

3. toetab Euroopa avatud teaduse pilve osana Euroopa pilvandmetöötluse algatusest, millega 

luuakse virtuaalne keskkond, kus kõigi piirkondade teadlased ja spetsialistid saavad oma 

teadusandmeid, sealhulgas avalikest vahenditest rahastatud teadusandmeid erinevate 

valdkondade vahel ning piiriüleselt säilitada, jagada, hallata, analüüsida ja 

korduvkasutada, aidates nii kõrvaldada ühtse turu killustatust; nõuab tungivalt, et 

komisjon kasutaks terviklikku lähenemisviisi avatud teadusele, mis on kaasav avatud 

teaduse kogukonna ja sõltumatute teadlaste suhtes, täpsustaks paremini teatises kasutatud 

määratlusi ning looks eelkõige selge vahe Euroopa pilvandmetöötluse algatuse ja Euroopa 
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avatud teaduse pilve vahele ja ajakohastaks vastavalt õigusakte, et hõlbustada 

teadusuuringute tulemuste korduvkasutamist; 

4. avaldab toetust komisjoni kavale kõrvaldada eelkõige tehnilised ja õiguslikud takistused 

andmete ja andmeteenuste vabalt liikumiselt ja ebaproportsionaalsed andmete 

lokaliseerimise nõuded ning edendada andmete koostalitlusvõimet, sidudes omavahel 

Euroopa pilvandmetöötluse algatuse ja andmete vaba liikumise ettepaneku; on seisukohal, 

et digitaalühiskonna saavutamiseks tuleb andmete vaba liikumist käsitleda kui viiendat 

põhivabadust ühtse turu raames; märgib, et pilvandmetöötluse täieliku potentsiaali 

vallandamise eeltingimusteks on selge õigusraamistik, piisavad oskused ja suurandmete 

haldamisega seotud ressursid ning asjaomaste kutsekvalifikatsioonide tunnustamine; 

nõuab tungivalt, et komisjon püüaks koos sidusrühmade, eelkõige tööstusega teha 

kindlaks suurandmete ja kodeerimisega seotud koolitusvõimalused ka uue oskuste 

tegevuskava raames ning looks huvirühmadele – eelkõige VKEdele ja idufirmadele – 

stiimulid andmete kasutamiseks, avamiseks ja jagamiseks ühtsel turul; 

5. kutsub komisjoni üles tagama, et põhiõiguste, eraelu puutumatuse, andmekaitse, 

intellektuaalomandiõiguste ja tundliku teabega seotud muresid käsitletakse ranges 

kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiiviga; rõhutab, et 

pilvetaristu julgeolekuohud on muutunud rahvusvahelisemaks, levinumaks ja 

keerukamaks, takistavad selle intensiivsemat kasutamist ning nõuavad koostööd Euroopa 

tasandil; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriikide ametiasutused teeksid Euroopa 

Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA) konsulteerides koostööd selleks, et luua 

turvaline ja usaldusväärne digitaristu ning saavutada küberjulgeoleku kõrge tase kooskõlas 

võrgu- ja infoturbe direktiiviga; 

6. tuletab meelde olemasolevate üle-euroopaliste struktuuride saavutatud positiivseid 

tulemusi ning riiklikes andmepankades leiduvaid avatud andmeid; tunnistab, et ühtsel 

turul on ikka veel palju takistusi, mis ei võimalda selle algatuse täielikku elluviimist; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima juba saadavalolevate andmete potentsiaali 

ning tagama avatud andmeid käsitleva sidusa strateegia ja selliste andmete 

korduvkasutatavuse liikmesriikides; märgib, et komisjon ja liikmesriigid peavad uurima 

vajadust täiendavate investeeringute järele piiriülesesse füüsilisse taristusse, keskendudes 

eelkõige kõrgjõudlusega andmetöötluse, kiirete lairibavõrkude ning massandmepankade 

ühendamisele, et saavutada Euroopa andmepõhise majanduse õitseng; palub komisjonil 

analüüsida sellealaseid ülemaailmseid tööstuse juhitud ja muid rahvusvahelisi partnerlusi; 

7. toonitab, kui oluline on Euroopa pilvandmetöötluse algatuse põhinemine Euroopa 

ühendamise rahastu aluselementidel, eelkõige e-identimise süsteemidel ja e-allkirjadel, et 

suurendada kasutajate usaldust turvalise, koostalitlusvõimelise ja sujuva e-

kommunikatsiooni vastu kogu Euroopas; 

8. tunnistab, et standardid peaksid vastama tööstuse ja muude sidusrühmade tõendatud 

vajadusele; rõhutab, et on oluline töötada välja ühised kõrged standardid ja neis kokku 

leppida, et tagada juurdepääs andmete tõhusale kasutamisele ja jagamisele laiemalt kui 

vaid ühes valdkonnas, institutsioonis või ühe riigi piires; kutsub komisjoni üles tegema 

vajaduse korral kindlaks parimad sertifitseerimissüsteemid liikmesriikides, et koostada 

asjaomaseid huvirühmi kaasates nõudlusel põhinevad üle-euroopalised standardid, mis 

hõlbustavad andmete jagamist ning põhinevad avatud ja ülemaailmsetel standarditel, kui 
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see on põhjendatud; rõhutab, et Euroopa pilvandmetöötluse algatusega seoses võetavate 

meetmetega tuleb tagada, et võetakse arvesse ühtse turu vajadusi ning et see turg jääb 

ülemaailmselt juurdepääsetavaks ning reageerib tehnoloogilisele arengule; 

9. rõhutab, et praegu läheb üksnes 12 % Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist 

(EFSI) toimuvast rahastamisest digitaalvaldkonnaga seotud meetmeteks; nõuab tungivalt, 

et komisjon esitaks suunatud meetmed, millega saaks tõeliselt suurendada kõigi ELi 

fondide, eelkõige EFSI osalust digitaalse ühtse turuga seotud projektides, sh andmete 

jagamise algatustes ning e-juurdepääsetavuse, taristu ja üle-euroopalise digiühenduvuse 

valdkonnas, ning suunaks rohkem vahendeid Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni edendamisse, muu hulgas eraelu puutumatuse kaitset tõhustavate 

tehnoloogiate ja avatud lähtekoodiga turvalahenduste vallas; usub, et kõnealust algatust 

tuleks töötada välja koostoimes muude „Horisont 2020“ programmidega, sh era-

pilvandmetöötluse ja e-valitsuse teenuste valdkonnas; 

10. märgib peamiste sidusrühmade alaesindatust aruteludes ja suuremahulistes 

katseprojektides; on seisukohal, et tulemusliku teabevahetuse eeltingimus peab olema 

avaliku ja erasektori sidusrühmade ja kodanikuühiskonna aktiivne osalus kohalikul, 

piirkondlikul, riikide ja Euroopa tasandil, vältides samal ajal halduskoormust; rõhutab, et 

Euroopa pilvandmetöötluse algatus peaks vastama mitte ainult teaduskogukonna, vaid ka 

tööstuse, sh VKEde ja idufirmade, haldusasutuste ja tarbijate vajadustele ning neile kasu 

tooma. 
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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa teadlaste koostöö, teabe kasutamine ja vahetus alati kooskõlas 

andmekaitseasutustega ning uute tehnoloogiliste lahenduste, sh pilvandmetöötluse ja 

Euroopa teaduse digiteerimise kasutamine on digitaalse ühtse turu väljaarendamise 

seisukohalt keskse tähtsusega; arvestades, et Euroopa avatud teaduse pilv avaldab 

positiivset mõju teaduse arengule Euroopas; ning arvestades, et seda tuleb arendada ja 

kasutada, võtta nõuetekohaselt arvesse põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi; 

1. rõhutab, et Euroopa avatud teaduse pilve väljaarendamisel tuleb võtta nõuetekohaselt 

arvesse põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi, eelkõige andmekaitse ja eraelu 

puutumatuse õigust ning õigust vabadusele ja turvalisusele, ning järgida tuleb lõimitud ja 

vaikimisi eraelu puutumatuse põhimõtteid ning proportsionaalsuse, vajalikkuse, andmete 

minimeerimise ja eesmärgi piiramise põhimõtteid; tunnistab, et täiendavate 

kaitsemeetmete kohaldamine, nagu pseudonüümide kasutamine või andmete 

anonüümseks muutmine või krüptograafia, sh krüpteerimise kasutamine, võib vähendada 

riske ja parandada asjaomaste andmesubjektide kaitset isikuandmete kasutamisel 

suurandmete rakendustes või pilvandmetöötluses; tuletab meelde, et andmete 

anonüümseks muutmine on pöördumatu protsess, ja kutsub komisjoni üles koostama 

suunised andmete anonüümseks muutmise kohta; kordab, et tundlikud andmed vajavad 

erilist kaitset kooskõlas kehtivate õigusaktidega; toonitab, et tarbijate usalduse loomiseks 

selle Euroopa pilvandmetöötluse algatuse vastu on vaja kohaldada eespool nimetatud 

põhimõtteid koos kõrgete kvaliteedi-, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse standarditega; 

2. toonitab, et avatud standardite ning vabavara ja avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine 

on väga oluline vajaliku läbipaistvuse tagamiseks seoses isikuandmete ja muud liiki 
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tundlike andmete tegeliku kaitsmisega; 

3. usub, et ELi kehtivad andmekaitset reguleerivad õigusaktid, eriti hiljaaegu vastu võetud 

isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus (EL) 2016/679)1 ja direktiiv, mis käsitleb 

füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude 

tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 

kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist, 

(direktiiv (EL) nr 2016/680)2 sisaldavad tugevaid tagatisi isikuandmete, sh 

teadusuuringute eesmärgil kogutavate, koondatavate ja pseudonümiseeritud andmete ning 

tervisega seotud tundlike andmete kaitseks koos eritingimustega, mis puudutavad andmete 

avaldamist ja avalikustamist, andesubjektide õigust esitada vastuväiteid edasise töötlemise 

suhtes ja eeskirju õiguskaitseasutuste juurdepääsu kohta kriminaaluurimiste raames; 

kutsub komisjoni üles võtma neid tagatisi arvesse Euroopa avatud teaduse pilve ning seal 

säilitatavatele andmete juurdepääsu reguleerivate rakenduseeskirjade väljatöötamisel; 

tunnistab, et ühtlustatud lähenemine isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisele, sh 

suunised, täitmise vahendid, kodanikele, teadlastele ja äriühingutele suunatud teadlikkuse 

tõstmise kampaaniad, on väga olulised, eriti Euroopa avatud teaduse pilve 

väljaarendamiseks ja teadusalase koostöö lihtsustamiseks, sh kõrgjõudlusega 

andmetöötluse abil; 

4. usub, et andmete vaba liikumine on kasulik digitaalse majanduse ning teadus- ja 

uurimistegevuse jaoks; toonitab, et komisjoni andmete vaba liikumise algatus peaks 

võimaldama kasvaval Euroopa pilvandmetöötluse sektoril olla ülemaailmses 

innovatsiooni võidujooksus esireas, sh teaduse ja innovatsiooni eesmärgil; tuletab meelde, 

et isikuandmete mis tahes edastamisel pilvetaristutesse või muudesse väljaspool liitu 

asuvatesse vastuvõtjatesse tuleks järgida isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud 

isikuandmete edastamise eeskirju ning komisjoni andmete vaba liikumise algatus peaks 

olema nende sätetega kooskõlas; toonitab, et algatuse eesmärk peaks olema ka vähendada 

piiranguid selle osas, kuhu äriühingud peaksid paigutama taristu või kus andmeid 

säilitama, kuna need piirangud takistaksid Euroopa majanduse arengut ega laseks 

teadlastel kasutada ära andmepõhise teaduse kõiki eeliseid, säilitades samal ajal 

andmekaitset reguleerivate õigusaktidega kooskõlas olevad piirangud, et hoida ära 

Euroopa avatud teaduse pilvega seotud võimalikud tulevased kuritarvitused; 

5. rõhutab, et teadusringkonnad vajavad ohutut, turvalist ja avatud lähtekoodiga suure 

võimsusega taristut, et edendada teadusuuringuid ja hoida ära võimalikke julgeolekuriske, 

küberrünnakuid või isikuandmete väärkasutust, eelkõige suurte andmemahtude kogumisel, 

säilitamisel ja töötlemisel; palub, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid ja stimuleeriksid 

vajaliku tehnoloogia, sh krüptograafiliste tehnoloogiate väljaarendamist, võttes arvesse 

lõimitud julgeoleku lähenemist; toetab komisjoni püüdlusi edendada koostööd avaliku 

sektori asutuste, Euroopa tööstuse, sh VKEde ja idufirmade, teadlaste ja akadeemiliste 

ringkondade vahel suurandmete ja küberturbe valdkonnas alates uurimis- ja 

innovatsiooniprotsessi varastest etappidest, et teha võimalikuks innovatiivsete ja 

usaldusväärsete Euroopa lahenduste ja turuvõimaluste loomine, tagades seejuures ohutuse 

piisava taseme; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks võimalikult tugevate krüpteerimissüsteemide, mida ei 

                                                 
1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 
2 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.  
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ole võimalik kahjustada isegi vaenulikel välisriikidel ja mis kaitsevad vajaduse korral 

teadusringkondade tööd ELis, tugeva ja olulise arendamise; 

7. usub kindalt, et liit peaks olema isikuandmete, sh tundlike andmete ohutuse ja kaitse osas 

esirinnas ning peaks toetama kõrgetasemelist andmekaitset ja andmeturvet kogu 

maailmas; usub, et ELi andmekaitseraamistik koos kaasava küberjulgeoleku strateegiaga, 

millega tagatakse usaldusväärsed andmetaristud, mis on kaitstud andmete kadumise, 

puutumatuse rikkumise või rünnakute vastu, võiksid olla Euroopa äriühingute 

konkurentsieeliseks eraelu puutumatuse osas; nõuab tungivalt, et Euroopa avatud teaduse 

pilv säilitaks teadusliku sõltumatuse ja teadusuuringute objektiivsuse ning kaitseks 

teadusringkondade tööd kogu liidus. 
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