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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas

(2013/2063(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 27. septembri 2012. aasta teatist „Pilvandmetöötluse võimaluste 
kasutamine Euroopas” (COM(2012)0529) ja sellele lisatud töödokumenti,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 19. mai 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(COM(2010)0245),

– võttes arvesse oma resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsust 
nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm,

– võttes arvesse komisjoni 25. jaanuari 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(COM(2012)0011),

– võttes arvesse komisjoni 19. septembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu 
(COM(2011)0665),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et mitmesugused kaugandmetöötluse vormid, mida nüüd tuntakse ühise 
nimetaja „pilvandmetöötlus” all, ei ole uued;

B. arvestades, et pilvandmetöötlus on olnud viimastel aastatel sellegipoolest tähelepanu all 
tänu uutele ja uuenduslikele suuremahulistele ärimudelitele, pilveteenuse pakkujate 
jõulisele survele, andmetöötlusvõimsuste kasvule, hindade alanemisele ja suure kiirusega 
sidele, samuti võimalike majanduslike eeliste ja tõhususe tõttu, mida pilveteenused 
kõikvõimalikele kasutajatele pakuvad;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0133.
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C. arvestades, et teenusepakkuja pilveteenustest saadav kasu moodustub näiteks 
teenustasudest, ülemääraste andmetöötlusressursside rahaks tegemisest ning endaga 
seotud kliendibaasi ja kliendiandmete teiseste, näiteks reklaami eesmärgil kasutusviiside 
võimalusest;

D. arvestades, et kasutaja pilveteenustest saadav kasu moodustub potentsiaalsest kulude 
vähendamisest, mugavusest, usaldusväärsusest ja turvalisusest;

E. arvestades, et pilvandmetöötlus tähendab kasutajate jaoks ka riske;

F. arvestades, et pilveteenused kohustavad kasutajaid andma teavet kolmandatest isikutest 
teenusepakkujatele, mis tekitab küsimusi seoses pideva kontrolli ja juurdepääsuga 
üksikkasutajate teabele ning selle kaitsega teenusepakkuja enda, sama teenuse teiste 
kasutajate ja muude osapoolte eest;

G. arvestades, et piiratud arvu suurte teenuseosutajate pakutavate pilveteenuste kasvav 
kasutamine tähendab järjest suuremate teabehulkade kogunemist nende pakkujate kätte, 
võimendades seeläbi nende tõhusust, kuid suurendades samas ka katastroofiliste 
andmekadude ja kolmandate isikute juurdepääsu riske;

H. arvestades, et pilveteenuste turg näib jagunevat era- ja ärikasutajate vahel kaheks;

I. arvestades, et ärikasutajate jaoks võivad standardiseeritud pilveteenused juhul, kui nad 
kasutaja konkreetseid vajadusi rahuldavad, olla atraktiivne vahend selleks, et asendada 
kapitalikulu tegevuskuluga ning võimaldada täiendava salvestus- ja töötlusvõimsuse kiiret 
kättesaadavust;

J. arvestades, et fakt, et eelkõige eri tüüpi tarbijaseadmete operatsioonisüsteemide pakkujad 
suunavad tarbijaid – vaikeseadete jms abil – järjest rohkem firmaomaste pilveteenuste 
kasutamisele, tähendab tarbijate jaoks seda, et need pakkujad on loomas endaga seotud 
kliendibaasi ja kogumas oma kasutajate teavet;

K. arvestades, et väliste pilveteenuste kasutamist avalikus sektoris tuleb hoolikalt kaaluda, 
pidades silmas võimalike riskide kasvu seoses kodanikke puudutava teabega ning avaliku 
teenuse ülesannete täitmise tagamist;

L. arvestades, et turvalisuse seisukohast tähendab pilveteenuste kasutuselevõtt seda, et 
vastutus igale üksikkasutajale kuuluva teabe turvalisuse säilitamise eest kantakse 
üksikisikult üle teenusepakkujale;

M. arvestades, et Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide, eelkõige lairiba 
kasutuselevõtu ja juurdepääsu, piiriüleste avalike teenuste ning teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide saavutamine on vajalik samm selleks, et EL suudaks 
pilvandmetöötluse pakutavaid eeliseid täielikult ära kasutada;

1. tervitab komisjoni teatist pilvandmetöötluse võimaluste kasutamise kohta Euroopas;

2. rõhutab, et suure võimsusega ja turvalist sidetaristut pakkuv poliitika on kõigi sidel 
tuginevate teenuste, kaasa arvatud pilveteenuste jaoks kriitilise tähtsusega, ning kahetseb, 
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et nõukogu tegi ettepanekud liidu lairiba rahastamise eelarve kärpimiseks;

3. rõhutab, et pilveteenused peavad pakkuma turvalisust ja usaldusväärsust, mis oleks 
võrdväärne teabe piiratud arvu pakkujate kätte koondumisest tulenevate suuremate 
riskidega;

4. rõhutab, et liit peaks olema neutraalne ning mõjuvate avaliku huviga seotud põhjuste 
puudumise korral mitte kalduma ühtki seaduslikku ärimudelit või teenust hõlbustama või 
takistama;

Pilv majanduskasvu ja töökohtade loomise vahendina

5. rõhutab, et arvestades pilvandmetöötluse erilist potentsiaali Euroopa globaalse 
konkurentsivõime parandamisel, võib see muutuda võimsaks vahendiks, millega 
suurendada majanduskasvu ja tööhõivet;

6. toonitab, et liit seisab silmitsi mitme samaaegse survega SKP kasvule ajal, mil 
majanduskasvu stimuleerimise võimalused avaliku sektori vahenditest on piiratud suurte 
võla- ja puudujäägitasemete tõttu, ning kutsub Euroopa institutsioone ja liikmesriike üles 
võtma kasutusele kõik võimalikud kasvuhoovad; märgib, et pilvandmetöötlus võib saada 
kõigis majandussektorites ümberkujundavaks elemendiks, olles eriti asjakohane sellistes 
valdkondades nagu tervishoid, energia, avalikud teenused ja haridus;

7. rõhutab, et tööpuudus, sealhulgas noorte ja pikaajaline tööpuudus, on jõudnud Euroopas 
vastuvõetamatult kõrgele tasemele ning jääb sinna tõenäoliselt ka lähitulevikus ja et kõigil 
poliitikatasanditel on vaja kindlameelselt ja koheselt tegutseda; märgib, et e-oskused ja 
digitaalse õppe tegevused pilvandmetöötluse keskkonnas võivad seega olla erakordselt 
tähtsad selleks, et võidelda tööpuuduse kasvu vastu eriti noorte seas;

8. toonitab, et VKEd on ELi majanduse keskmes ning et on vaja võtta rohkem meetmeid 
selleks, et edendada ELi VKEde globaalset konkurentsivõimet ja luua parimat võimalikku 
keskkonda uute paljulubavate tehnoloogiate, näiteks pilvandmetöötluse kasutuselevõtuks, 
mis võivad ELi ettevõtete konkurentsivõimele suurt mõju avaldada; 

ELi turg ja pilv

9. rõhutab, et siseturg peaks jääma kõigile liidu õigusakte täitvatele pakkujatele avatuks, 
kuna ülemaailmne vaba teenuste ja teabe voog suurendab liidu tööstuse 
konkurentsivõimet ja laiendab selle võimalusi ning toob kasu liidu kodanikele;

10. väljendab kahetsust massilise, kõikjale tungiva ja valimatu valitsuse juurdepääsu üle 
kolmandates riikides hoitavale liidu kasutajatega seotud teabele;

11. nõuab, et võitlemaks riski vastu, et välisriikide valitsused saavad teabele otseselt või 
kaudselt ligi, kui see ei ole liidu õigusaktide järgi lubatud, peab komisjon:

i) tagama, et kasutajad oleks sellest riskist teadlikud, muu hulgas Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti (ENISA) toetamise kaudu avaliku huvi teabeplatvormi aktiveerimisel 
üldteenuse direktiivis, ning
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ii) sponsima selliste tehnoloogiate, kaasa arvatud krüpteerimise uurimist, mis võimaldavad 
kasutajatel oma teavet hõlpsalt turvaliseks muuta;

12. kiidab heaks komisjoni ambitsiooni töötada välja kõikehõlmavad pilveteenuste 
põhimõtted;

13. kutsub komisjoni koostöös liidu ettevõtjate ja teiste huvirühmadega üles tegema kindlaks 
valdkonnad, milles mõni liidu konkreetne lähenemisviis võiks globaalselt eriti 
atraktiivseks osutuda;

14. rõhutab, kui tähtis on tagada konkurentsipõhine ja läbipaistev liidu turg, et pakkuda 
kõigile liidu kasutajatele turvalisi, kestlikke, taskukohaseid ja usaldusväärseid teenuseid;

15. rõhutab, et liidus tegutsevad pilveteenuste pakkujad peavad konkureerima võrdsetel 
tingimustel, kus kõigile kehtivad samad reeglid;

Riigihanked ja pilv

16. rõhutab, et pilveteenuste kasutuselevõtt avalikus sektoris võib vähendada avaliku sektori 
asutuste kulusid ja pakkuda kodanikele tõhusamaid teenuseid, samas kui digitaalse 
võimenduse mõju kõigile majandussektoritele oleks äärmiselt kasulik;

17. julgustab avaliku sektori asutusi kaaluma IT-hangetes turvalisi, usaldusväärseid ja 
kindlaid pilveteenuseid, rõhutades samas nende erilisi ülesandeid seoses kodanikega 
seotud teabega ning teenuste ligipääsetavuse ja pidevusega;

18. kutsub eriti komisjoni üles kaaluma asjakohastel juhtudel pilveteenuste kasutamist, et 
näidata teistele eeskuju;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama tööd Euroopa 
pilvandmetöötluspartnerluse valdkonnas;

Standardid ja pilv

20. kutsub komisjoni üles võtma turvalist, usaldusväärset ja kindlat pilvandmetöötlust 
toetavate standardite ja spetsifikatsioonide väljatöötamisel ja levitamisel juhtrolli;

21. nõuab, et standardid peaksid võimaldama pilveteenuste vahel hõlpsat ja täielikku 
ülekantavust ning kõrgetasemelist koostalitlusvõimet;

22. väljendab heameelt standardite kaardistamise üle, mis on tehtud ülesandeks Euroopa
Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI), ning toonitab, kui tähtis on järgida 
edaspidigi avatud ja läbipaistvat protsessi;

Tarbijad ja pilv

23. kutsub komisjoni üles tagama, et tarbijaseadmed ei tohiks pilveteenuseid vaikimisi 
kasutada;

24. tuletab komisjonile meelde kasutamata võimalust direktiivi 1999/5 (raadioseadmete ja 
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telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv) raames nõuda, et seadmed 
sisaldaksid kasutajate teavet kaitsvaid meetmeid;

25. kutsub komisjoni üles tagama, et tarbijale antaks pilveteenusega nõustumise küsimisel või 
selle muul viisil pakkumisel kõigepealt teadliku otsuse tegemiseks vajalikku teavet;

26. rõhutab, et selliselt pakutav teave peab näitama muu hulgas, kes on lõppastme 
teenusepakkuja ning kuidas teenust rahastatakse; rõhutab veel, et kui teenust rahastatakse 
kasutajate teabe kasutamisega reklaami suunamiseks või teistele selle võimaluse 
pakkumiseks, tuleb see kasutajatele avaldada;

27. rõhutab, et teave peab olema standardiseeritud, lihtsalt mõistetaval ja võrreldaval kujul;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Kogu maailmas saavad äriühingud järjest enam aru tootlikkuse tõusust, mida nad võivad 
saavutada, kasutades lihtsal viisil kõige paremini toimivaid ärirakendusi ja/või suurendades 
mõistliku kuluga oluliselt oma taristu ressursse. Sellega seoses näitavad Euroopa Komisjoni 
hinnangud, et 2014. aastaks võib pilvandmetöötluse sissetulek ulatuda 148,8 miljardini ning et 
60% serveri kogu töökoormusest virtualiseeritakse.

Pilvandmetöötluse majanduslikud ja ärilised väljavaated on tõesti paljulubavad ning seetõttu 
on seda äriliselt kasulik arendada, mis tähendab praktikas seda, et pilvandmetöötlus areneb 
ühel või teisel moel nii Euroopa sekkumisel kui ka ilma selleta.

Liidu institutsioonid on varasemalt astunud tervitatavaid, kuid väikesi samme, näiteks avaldas 
Euroopa Komisjon 2010. aastal teatise „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused” ning 
ENISA aruande pilvandmetöötlusega seotud peamiste turvaprobleemide kohta.

Seega on komisjoni pilvandmetöötluse strateegia tutvustamine tervitatav. Me ei tohi siiski 
unustada, et mis tahes strateegilise tegevuskava ning eriti kõnealuse pilvandmetöötluse 
tulevikustrateegia väljatöötamisel peame püüdma läheneda teemale võimalikult 
horisontaalselt, pidamata enesestmõistetavaks mis tahes asjaolusid, mis võib-olla ei näi selle 
arengut otseselt mõjutavat.

Sellest tulenevalt on kriitilise tähtsusega taristu: tugevad fikseeritud ja mobiilsed sidevõrgud 
on eeltingimus selleks, et kasutada pilvandmetöötluse potentsiaali täielikult ning seetõttu 
kahetseb raporti autor, et Euroopa Ühendamise Rahastu teatis ning täpsemalt kavandatav 
määrus üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude suuniste kohta, olles tervitatavad 
sammud, mis võivad kasvatada väga vajalikke investeeringuid Euroopa lairibavõrkudesse, ei 
suuda piisavalt hästi toimida, kui neile ei tagata korralikke finantsvahendeid.

Teisest küljest peab tulevikustrateegia, tulenevalt pilvesüsteemide tugevast 
kommertslikkusest, käsitlema suurt hulka aspekte, mille seas on tehnoloogilised küsimused 
seoses pilvesüsteemide arendamise, haldamise ja paindliku skaleeritavusega, unustamata 
standardiseerimisküsimusi käsitledes paindlikkust, mida vajab iga IKT-arendus selleks, et 
mitte kahjustada innovatsiooni, ning mittetehnilised küsimused, näiteks andmete eraelulisuse 
ja turvalisusega seotud õiguslikud küsimused, mis on väga oluline takistus pilvetaristute 
laialdase kasutuselevõtu ees.

Seoses viimati nimetatud aspektidega: kavandatav andmekaitse regulatiivraamistik, mida 
praegu Euroopa Parlamendis arutatakse, on tervitatav kiireloomulise vajaduse tõttu – nagu 
parlamendi enda Euroopa digitaalarengu tegevuskava algatanud raportis nõuti – kohandada 
1995. aasta režiimi digitaalsele ühiskonnale. On siiski väga tähtis, et lõpptulemus ei takistaks 
uute ja tehnoloogia viimase sõna pilveteenuste väljatöötamist ning edendaks nende 
kasutuselevõttu. Seoses sellega on tähtis, et andmekaitse raamistik kehtestaks selged 
vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate rollide ja vastutusalade piirangud. Samuti on 
tervitatav hiljuti välja pakutud võrgu ja infoühiskonna turvalisust käsitlev direktiiv.

Need on keskse tähtsusega aspektid; ei tohi unustada, et pilvandmetöötlus toob tulenevalt oma 
allhankelisest olemusest meie arusaamisse turvalisusest ja andmekaitsest täiendava 



PR\928403ET.doc 9/10 PE506.114v01-00

ET

ebakindluse elemendi. Seoses sellega märgiti Maailma Majandusfoorumil, et 90% 
pilveteenuste pakkujatest ja kasutajatest arvab, et riskid eraelu puutumatusele on „väga 
tõsine” takistus pilvandmetöötluse laialdase kasutuselevõtu ees.

Lisaks peaks Euroopa stimuleerima pilvandmetöötluse valdkonnas teadusuuringuid ja 
tehnoloogilist arendustööd. Euroopa suurepärased kogemused peamistes uurimis- ja 
arendusaspektides, näiteks GRIDide ja teenustele orienteeritud arhitektuuri alal, võivad anda 
Euroopa Liidule konkurentsieelise. Seetõttu peaks Horisont 2020 mängima siin väga olulist 
rolli.

Seoses komisjoni teatise konkreetsete tegevusliinidega võib rõhutada järgmist:

1. Standardite rägastiku läbiraiumine.

See on üks põhiline aspekt. Põhinõue on, et kasutajatel peab olema võimalik vahetada 
pilveteenuse pakkujat kiirelt ja turvaliselt. Teisisõnu, täielik porditavus, kõrgetasemeline 
koostalitlusvõime ja avatud spetsifikatsioonid on hädavajalikud. Tuleb teha jõupingutusi 
klientide sidumise kaotamiseks. Seega on praeguses etapis heaks alguseks Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite Instituudile usaldatud olemasolevate standardite 
kaardistamine. Tuleb aga tagada, et protsess on nii avatud ja läbipaistev kui võimalik. 
Raportöör arvab ka seda, et pilvestandardid on oma olemuselt globaalsed ja et ükski maailma 
piirkond ei saa tegeleda globaalselt kohaldatavate standarditega isolatsioonis. Euroopa peab 
keskenduma oma VKEde ja tarbijate võimaluste maksimeerimisele globaalsel turul. Vajame 
standardeid, mis suudavad saada ülemaailmseks.

Lisaks võib olulist rolli mängida ENISA ning raportöör nõustub, et ENISA peaks aitama 
kaasa kogu ELi hõlmavate vabatahtlike pilvandmetöötluse sertifitseerimiskavade 
väljatöötamisele, järgides teatises seatud tähtaega kehtestada sellised kavad 2014. aastaks.

2. Turvalised ja õiglased lepingutingimused.

Hoolimata sellest, et Euroopa ühine müügiõigus käsitleb tarbijate ja väikeettevõtete lepingute 
„digitaalset sisu”, võib vaja minna õigusakti, mis tegeleks teiste aspektidega, eriti andmete 
asukoha ning ülekandmisega – äärmiselt tähtsana tuleb võtta arvesse artikli 29 töörühma 
arvamusi –, ning ühise lepinguterminoloogiaga.

Selle võtmetähtsusega meetme lähtepõhimõte peaks siiski olema, et pilv pakub erinevaid 
teenuseid ja ärimudeleid – „üks lähenemisviis kõigile ei sobi”. Sellest tulenevalt on „turvalisi 
ja õiglasi lepingutingimusi” kehtestades selge, et lepingud äriühingute ja tarbijate vahel on 
oma iseloomult oluliselt erinevad äriühingutevahelistest lepingutest. Sarnaselt on avaliku 
sektori asutuste väljakutsed pilveteenuste omaksvõtmisel suuresti teistsugused kui tavalistel 
tarbijatel. Teisisõnu, erinevad pilved vastavad erinevatele vajadustele ja raskustele. 
Lepinguõigus peaks siiski suutma hõlmata kõiki aspekte.
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3. Ühise avaliku sektori juhtrolli edendamine Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse 
kaudu.

Raportöör on seisukohal, et avalik sektor ja sealhulgas Euroopa Komisjon peavad juhtrolli 
võtma. Mitte ainult tootlikkuse tõusu pärast, mida võib parima toimivusega rakenduste ja 
tehnoloogiate kasutamisel kättesaadavate kuludega kergelt saavutada, vaid seetõttu, et 
kodanikel tekiks täiendavalt võimalus kasutada tõhusamaid ja uuenduslikke avalikke 
teenuseid. Näiteks on väljavaated väga head seoses e-tervishoiu, hariduse ja 
transporditeenustega. 

Pilvandmetöötluspartnerlus on tervitatav vahend, kuid sellest tuleb siiski minna kaugemale. 
On kiireloomuline vajadus tegeleda ulatusliku kooskõlastamisega ning vältida tõsist riski, et 
avaliku sektori turg muutub lähitulevikus veel killustatumaks, nagu läks elektroonilise 
isikutuvastusega, kus erinevaid riiklikke süsteeme arendama hakanud liikmesriikide vahel 
tõelist kooskõlastamist ei toimunud.

Raportöör on seisukohal, et pilvetehnoloogia eeliste täielikuks kasutamiseks ja 
ressursikasutuse maksimeerimiseks peaks selle veduriks olema avalik sektor tulenevalt oma 
suurusest ja kohalolekust peaaegu kõigis sektorites kogu Euroopas. Peame nõudma, et avaliku 
sektori asutused teeksid läbi „digitaalse ülemineku” ning hakkama oma algatusi kohe 
ennetavalt kooskõlastama.

Sarnaselt peavad ka Euroopa institutsioonid kauem viivitamata hakkama hindama võimalusi 
ja väljakutseid, mida pilvetehnoloogial neile pakkuda on. Tulenevalt paljudest keerukatest 
küsimustest, millele tuleb vastused leida (struktuursed eelarvelised piirangud, võimalik turu 
vähene väljaarenemine, sisemiste turvaaspektide täpsustamine jms), peavad institutsioonid 
täpsustama strateegia Euroopa institutsioonide jaoks.

Pilvandmetöötlus ja ühtne digitaalne turg

Pilvandmetöötluse täielik väljaarendamine on strateegiliselt tähtis ühtse digitaalse turu 
väljakujundamise seisukohast. Selles mõttes puudutab pilvestrateegia paljusid aspekte, mis 
mõjutavad vajadust suurema sidususe ning kokkuvõttes ühtlustamise järele, et kõrvaldada 
kõik võimalikud takistused, näiteks: lairiba arendamine, spektri jaotus, tarbijakaitse, 
intellektuaalomandi õigused, andmekaitse, spetsiifilised toote-eeskirjad ning maksetehingud.

Seetõttu on pilvandmetöötluse arendamisel Euroopas erakordne potentsiaal saada ühtse 
digitaalse turu väljakujundamisele võimsaks hooandjaks.


