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 ET 

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 

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 
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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 

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 
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