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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. katsoo, että eurooppalaisten tutkijoiden välinen yhteistyö, tiedon käyttö ja vaihto 

tietosuojaviranomaisten vaatimuksia aina noudattaen sekä uusien teknisten ratkaisujen 

käyttö, mukaan lukien pilvipalvelut ja eurooppalaisen tieteen digitointi, ovat keskeisessä 

asemassa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä; toteaa, että eurooppalaiset 

avoimen tieteen pilvipalvelut vaikuttavat myönteisesti tieteen kehitykseen Euroopassa; 

katsoo, että niitä on kehitettävä ja käytettävä siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon 

perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet; 

1. korostaa, että eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämisessä on otettava 

asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet, erityisesti 

tietosuojaa, yksityisyyttä, vapautta ja turvallisuutta koskevat oikeudet, ja että siinä on 

noudatettava sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteita sekä 

suhteellisuuden, välttämättömyyden, tietojen minimoinnin ja käyttötarkoituksen 

rajoittamisen periaatteita; toteaa, että lisäsuojatoimenpiteiden soveltaminen, joista voidaan 

mainita salanimien käyttö, tietojen tekeminen anonyymeiksi tai salaustekniikat, myös 

salaus, voivat vähentää riskejä ja lisätä asianomaisten rekisteröityjen suojelua, kun 

henkilötietoja käytetään massadatasovelluksissa tai pilvipalveluissa; muistuttaa, että 

tietojen tekeminen anonyymeiksi on peruuttamaton prosessi, ja kehottaa komissiota 

laatimaan ohjeita tietojen tekemisestä anonyymeiksi; toistaa, että arkaluontoiset tiedot 

vaativat erityistä suojelua nykyisen lainsäädännön mukaisesti; korostaa, että edellä 

mainitut periaatteet sekä laatua, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta koskevat korkeat 

standardit ovat tarpeen, jotta kuluttajat luottaisivat tähän eurooppalaiseen 

pilvipalvelualoitteeseen; 

2. korostaa, että avointen standardien ja maksuttoman ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 

käyttö on erittäin tärkeää tarvittavan avoimuuden takaamiseksi sen suhteen, miten 

henkilötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja suojellaan; 

3. katsoo, että unionin nykyinen tietosuojalainsäädäntö, erityisesti äskettäin hyväksytyt 

yleinen tietosuoja-asetus (asetus (EU) 2016/679)1 ja direktiivi lainvalvontatarkoituksessa 

käsiteltyjen henkilötietojen suojasta (direktiivi (EU) 2016/680)2, takaa henkilötietojen 

suojelua koskevat voimakkaat suojatoimet, mukaan luettuina henkilötiedot, joita kerätään, 

yhdistetään ja esitetään salanimellä tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, ja terveyteen 

liittyvät arkaluontoiset tiedot sekä erityisehdot niiden julkaisemiselle ja julkistamiselle, 

rekisteröityjen oikeus vastustaa jatkokäsittelyä sekä säännöt, jotka koskevat 

lainvalvontaviranomaisten pääsyä tietoihin rikostutkinnan yhteydessä; kehottaa 

komissiota ottamaan nämä suojatoimet huomioon eurooppalaisten avoimen tieteen 

pilvipalvelujen kehittämisessä sekä pilvipalveluissa säilytettäviin tietoihin pääsyä 

koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa; on tietoinen siitä, että yleisen tietosuoja-asetuksen 

täytäntöönpanoa koskeva yhdenmukaistettu lähestymistapa, johon kuuluvat esimerkiksi 

ohjeet sekä keinot sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi samoin kuin kansalaisille, 

                                                 
1 EUVL L 119, 4.5.2016 s. 1. 
2 EUVL L 119, 4.5.2016 s. 89.  
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tutkijoille ja yrityksille suunnatut tiedotuskampanjat, on keskeisen tärkeä erityisesti 

eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämiselle sekä tutkimusyhteistyön 

edistämiselle esimerkiksi suurteholaskennan avulla; 

4. katsoo, että vapaasta datavirrasta on hyötyä digitaaliselle taloudelle sekä tieteen ja 

tutkimuksen kehittämiselle; korostaa, että tiedon vapaata liikkuvuutta koskevalla 

komission aloitteella olisi mahdollistettava se, että eurooppalaisten pilvipalvelujen 

kasvava ala on maailmanlaajuisen innovointikilpailun eturintamassa, tieteelliset ja 

innovointitarkoitukset mukaan luettuina; palauttaa mieliin, että aina siirrettäessä 

henkilötietoja pilvipalveluinfrastruktuureihin tai muille unionin ulkopuolella sijaitseville 

vastaanottajille olisi noudatettava yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä siirtoa 

koskevia sääntöjä ja että tiedon vapaata liikkuvuutta koskevan komission aloitteen olisi 

oltava näiden säännösten mukainen; korostaa, että aloitteella olisi myös pyrittävä 

vähentämään rajoitteita sen suhteen, mihin yritysten olisi sijoitettava infrastruktuuri tai 

missä niiden olisi säilytettävä tietoa, sillä rajoitukset heikentäisivät unionin talouden 

kehitystä ja estäisivät tutkijoita saamasta täyttä hyötyä datavetoisesta tieteestä, ja samalla 

olisi säilytettävä tietosuojalainsäädännön mukaiset rajoitukset, jotta voidaan estää 

eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen mahdolliset väärinkäytökset 

tulevaisuudessa; 

5. painottaa, että tiedeyhteisö tarvitsee turvallisen, vakaan ja avoimeen lähdekoodiin 

perustuvan ja suurkapasiteettisen infrastruktuurin, jotta edistetään tutkimusta ja estetään 

mahdolliset turvallisuusrikkomukset, kyberhyökkäykset tai henkilötietojen väärinkäyttö, 

erityisesti silloin, kun kerätään, säilytetään ja käsitellään suuria tietomääriä; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tarpeellisen teknologian, mukaan lukien 

salaustekniikat, kehittämistä ja kannustamaan siihen ottaen huomioon sisäänrakennettuun 

turvallisuuteen perustuvan lähestymistavan; tukee komission ponnisteluja yhteistyön 

lisäämiseksi viranomaisten, eurooppalaisten toimijoiden, pk-yritykset ja uusyritykset 

mukaan luettuina, sekä tutkijoiden ja yliopistomaailman edustajien kesken massadatan ja 

kyberturvallisuuden alalla aina tutkimus- ja innovointiprosessin varhaisista vaiheista 

alkaen, jotta voidaan mahdollistaa innovatiivisten ja luotettavien eurooppalaisten 

ratkaisujen ja markkinarakojen löytäminen ja varmistaa samalla asianmukainen 

turvallisuustaso; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että kehitetään voimakkaasti ja dynaamisesti 

vahvimpia mahdollisia salaustekniikoita, joita edes vihamielisten ulkovaltojen toimijat 

eivät voi murtaa ja jotka suojelevat tarvittaessa unionin tiedeyhteisön työtä; 

7. uskoo vahvasti, että unionin olisi oltava henkilötietojen, myös arkaluontoisten tietojen, 

turvallisuuden ja suojelun etulinjassa ja unionin olisi toimittava maailmanlaajuisesti 

tietosuojan ja tietoturvan korkean tason puolesta; katsoo, että unionin tietosuojakehys 

yhdistettynä osallistavaan kyberturvallisuusstrategiaan, jolla varmistetaan luotettavat 

tietoinfrastruktuurit, jotka on suojattu tietojen menetystä, tunkeutumista tai hyökkäyksiä 

vastaan, voisivat muodostaa eurooppalaisille yrityksille yksityisyyteen liittyvän 

kilpailuedun; kehottaa komissiota varmistamaan, että eurooppalaiset pilvipalvelut 

säilyttävät tieteellisen riippumattomuuden ja tutkimuksen puolueettomuuden ja suojelevat 

unionin tiedeyhteisön työtä. 
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