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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”
(2013/2063(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon aiheesta 
”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (COM(2012)0529) ja siihen liittyvän 
valmisteluasiakirjan,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon aiheesta 
”Eurooppa 2020: älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
digitaalistrategiasta (COM(2010)0245),

– ottaa huomioon antamansa päätöslauselman Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 
2015.eu,1

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 243/2012/EU monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman 
perustamisesta,

– ottaa huomioon 25. tammikuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011),

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon aiheesta 
”Eurooppa 2020: älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, 
talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että erityyppiset etäresurssipalvelut, jotka nyt yleisesti tunnetaan 
pilvipalveluina, eivät ole uusia;

B. ottaa huomioon, että pilvipalvelut ovat joka tapauksessa viime vuosina herättäneet 
kiinnostusta, mikä johtuu uusien ja innovatiivisten laajamittaisten liiketoimintamallien 
kehittämisestä, pilvipalvelujen tarjoajien voimakkaasta kampanjoinnista, lisääntyneistä 
laskentakapasiteetista, hintojen alentumisesta ja nopeista tiedonsiirtoyhteyksistä sekä 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0133.
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mahdollisista taloudellisista hyödyistä ja tehokkuushyödyistä, joita pilvipalvelut tarjoavat 
kaikenlaisille käyttäjille;

C. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen tarjoajien hyödyt koostuvat esimerkiksi 
palvelumaksuista ja ylimääräisten tietotekniikkaresurssien rahaksi muuttamisesta sekä 
mahdollisuudesta varmaan asiakaskuntaan ja käyttäjätietojen toissijaiseen käyttöön, kuten 
mainostamiseen;

D. ottaa huomioon, että pilvipalvelujen käyttäjien hyödyt koostuvat mahdollisesti alemmista 
kustannuksista, käyttömukavuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta;

E. katsoo, että pilvipalvelut tuovat käyttäjille myös riskejä;

F. katsoo, että pilvipalvelut sitovat käyttäjiä luovuttamaan tietoja kolmannen osapuolen 
asemassa oleville palveluntarjoajille, mikä nostaa esiin kysymyksen yksittäisten käyttäjien 
tietojen jatkuvasta tarkkailusta ja kyseisiin tietoihin pääsystä sekä niiden suojaamisesta 
palveluntarjoajalta, toisilta saman palvelun käyttäjiltä ja muilta osapuolilta;

G. katsoo, että pilvipalvelujen lisääntynyt käyttö ja se, että niitä tuottaa rajallinen määrä 
suuria palveluntarjoajia, merkitsee, että yhä suuremmat määrät tietoja keräytyy kyseisten 
palveluntarjoajien käsiin, mikä lisää huomattavasti niiden tehokkuutta mutta myös 
kasvattaa tietojen katastrofaalisen tuhoutumisen ja tietojen kolmansille osapuolille 
päätymisen riskiä;

H. katsoo, että pilvipalveluiden markkinat näyttävät jakautuneen kahteen osaan eli kuluttajien 
ja yritysten markkinoihin;

I. katsoo, että yrityskäyttäjien kannalta standardoidut pilvipalvelut, jos ne täyttävät 
käyttäjien erityistarpeet, voivat olla kiinnostava keino muuntaa pääomakustannukset 
toimintakustannuksiksi ja saada nopeasti lisää tallennus- ja käsittelykapasiteettia;

J. katsoo, että kuluttajien kannalta se seikka, että erityisesti erityyppisten kuluttajalaitteiden 
käyttöjärjestelmien palveluntarjoajat ohjaavat kuluttajia yhä enemmän – muun muassa 
oletusasetusten käytön kautta – käyttämään palveluntarjoajakohtaisia pilvipalveluja, 
merkitsee, että nämä palveluntarjoajat luovat varmaa asiakaskuntaa ja keräävät 
käyttäjiensä tietoja;

K. katsoo, että ulkoisten pilvipalveluiden käyttöä julkisella sektorilla on punnittava tarkoin 
ottaen huomioon yhtäältä kaikki kansalaisia koskeviin tietoihin liittyvät kasvaneet riskit ja 
toisaalta se, että taataan julkisen palvelun tehtävien suorittaminen;

L. katsoo, että turvallisuusnäkökulmasta katsoen pilvipalvelujen käyttöönotto merkitsee, että 
vastuu kunkin yksittäisen käyttäjän tietojen ylläpitämisestä on siirtynyt yksilöltä 
palveluntarjoajalle;
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M. katsoo, että Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden saavuttaminen, mikä koskee 
erityisesti laajakaistan käyttöönottoa ja saatavuutta, rajatylittäviä julkisia palveluja ja 
tutkimus- ja innovointitavoitteita, on välttämätön askel, mikäli EU on aikoo hyödyntää 
täysimittaisesti pilvipalvelujen tarjoamat edut;

1. on tyytyväinen komission tiedonantoon aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön 
Euroopassa”;

2. korostaa, että suurikapasiteettisen ja turvallisen viestintäinfrastruktuurin mahdollistava 
politiikka on ratkaisevan tärkeä tekijä kaikkien tiedonsiirtoon perustuvien palvelujen, 
myös pilvipalvelujen kannalta, ja pitää valitettavina neuvoston ehdottamia leikkauksia 
unionin laajakaistan rahoitusta koskevaan budjettiin;

3. korostaa, että pilvipalvelujen on tarjottava turvallisuutta ja luotettavuutta oikeassa 
suhteessa niihin lisääntyneisiin riskeihin, jotka johtuvat tiedon keskittymisestä rajalliselle 
määrälle palveluntarjoajia;

4. korostaa, että unionin lainsäädännön tulisi olla neutraalia, ja ellei pakottavista yleistä etua 
koskevista syistä ole tarpeen, sitä ei tulisi mukauttaa sen enempää helpottamaan kuin 
vaikeuttamaankaan mitään oikeudellista liiketoimintamallia tai palvelua;

Pilvipalvelut kasvun ja työllisyyden välineenä

5. korostaa, että kun otetaan huomioon taloudellinen potentiaali, joka pilvipalveluihin liittyy 
Euroopan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisen kannalta, niistä voi tulla tehokas 
kasvun ja työllisyyden väline; 

6. korostaa, että unionilla on edessään monenlaisia, yhtäaikaisia paineita BKT:n kasvusta 
aikana, jolloin mahdollisuudet vauhdittaa kasvua julkisista varoista ovat korkeista velka-
ja alijäämätasoista johtuen vähäiset, ja kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään kaikki mahdolliset kasvua edistävät tekijät; huomauttaa, että 
pilvipalveluista voi tulla muutoksia aikaansaava kehityssuunta talouden kaikilla 
sektoreilla, ja erityisen merkityksellinen se voi olla esimerkiksi terveydenhuollon, 
energian, julkisten palvelujen ja koulutuksen alalla;

7. korostaa, että työttömyys, myös nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, on lisääntynyt 
Euroopassa sietämättömälle tasolle ja pysyy lähitulevaisuudessa todennäköisesti edelleen 
suurena ja että tämä edellyttää päättäväisiä ja pikaisia toimia kaikilla poliittisilla tasoilla; 
huomauttaa, että pilvipalvelujen kehittämiseen liittyviä tietoteknisiä taitoja ja digitaalista 
lukutaitoa edistävä koulutustoiminta voi näin ollen olla erittäin tärkeää kasvavan 
työttömyyden, erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseksi;

8. korostaa, että pk-yritykset ovat EU:n talouden ydin ja että tarvitaan lisää toimia EU:n 
pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi ja parhaan mahdollisen 
ympäristön luomiseksi uusien lupaavien teknologisten edistysaskelien, kuten 
pilvipalvelujen, käyttöönotolle, sillä niillä voi olla suuri vaikutus EU:n yritysten 
kilpailukykyyn;
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EU:n markkinat ja pilvipalvelut

9. korostaa, että sisämarkkinoiden tulisi säilyä avoimina kaikille unionin oikeutta 
noudattaville palveluntarjoajille, sillä palvelujen ja tiedon vapaa kulku lisää unionin 
teollisuuden kilpailukykyä ja sille avautuvia mahdollisuuksia ja hyödyttää unionin 
kansalaisia;

10. pitää valitettavana merkkejä siitä, että kolmansien maiden hallitukset käyttävät 
massiivisesti, laajasti ja umpimähkäisesti näiden maiden pilvipalveluissa säilytettäviä 
unionin käyttäjiä koskevia tietoja;

11. vaatii, että sen vaaran torjumiseksi, että ulkomaiset hallitukset pääsevät suoraan tai 
epäsuoraan käyttämään tällaisia tietoja, joiden käyttö ei ole unionin oikeuden mukaan 
sallittua, komission on

i) varmistettava, että käyttäjät ovat tietoisia tästä vaarasta, ja muun muassa tuettava 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) yleispalveludirektiivissä tarkoitetun 
yleistä etua palvelevan tiedotusjärjestelmän aktivoinnissa, ja

ii) rahoitettava teknologioihin, muun muassa salaukseen liittyvää tutkimusta, jotta kuluttajat 
saavat mahdollisuuden suojata tietonsa helpolla tavalla;

12. hyväksyy komission tavoitteen kehittää pilvipalveluja koskeva yhtenäinen lähestymistapa;

13. kehottaa komissiota määrittämään yhteistyössä unionin teollisuuden ja muiden 
sidosryhmien kanssa alueet, joilla tietty unionin lähestymistapa voisi osoittautua 
yleismaailmallisesti erityisen kiinnostavaksi;

14. korostaa, että on tärkeää turvata kilpailukykyiset ja avoimet unionin markkinat, jotta 
unionin käyttäjille voidaan tarjota varmat, kestävät, kohtuuhintaiset ja luotettavat palvelut;

15. korostaa, että kaikkien unionissa toimivien pilvipalvelujen tarjoajien on kilpailtava 
tasapuolisin toimintaedellytyksin ja samoin, kaikkia koskevin säännöin;

Julkiset hankinnat ja pilvipalvelut

16. korostaa, että pilvipalveluiden käyttöönotto julkisella sektorilla voi pienentää 
julkishallinnon kustannuksia ja tuottaa tehokkaampia palveluja kuluttajille samalla kun 
digitaalinen vipuvaikutus kaikilla talouden sektoreilla olisi erittäin merkittävä;

17. kannustaa julkishallintoja harkitsemaan tietotekniikkahankinnoissa turvallisia, luotettavia 
ja varmoja pilvipalveluja samalla kun se korostaa niiden erityistä vastuuta kansalaisia 
koskevien tietojen suojauksen, palvelun saatavuuden ja jatkuvuuden suhteen;

18. vaatii erityisesti komissiota harkitsemaan pilvipalvelujen hyödyntämistä tarvittaessa ja 
siten antamaan esimerkkiä muille;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vauhdittamaan eurooppalaisen 
etäresurssipalvelukumppanuuden työskentelyä;
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Standardit ja pilvipalvelut

20. kehottaa komissiota näyttämään esimerkkiä luotettavia ja varmoja pilvipalveluja tukevien 
standardien ja vaatimusten kehittämiseksi ja hyväksymiseksi;

21. painottaa, että standardien on mahdollistettava helppo ja täydellinen siirrettävyys sekä 
hyvä yhteentoimivuus pilvipalvelujen kesken;

22. on tyytyväinen standardien kartoitukseen, joka on uskottu Euroopan telealan 
standardointilaitokselle (ETSI), ja korostaa, että avoimen ja läpinäkyvän prosessin 
noudattaminen on jatkossakin tärkeää;

Kuluttajat ja pilvipalvelut

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajille tarkoitetuissa laitteissa ei käytetä 
oletusarvoisia pilvipalveluja;

24. muistuttaa komissiota direktiivin 1999/5 (radio- ja telepäätelaitteista annettu direktiivi) 
mukaisesta käyttämättömästä mahdollisuudesta eli siitä, että se voi vaatia, että laitteisiin 
sisällytetään turva käyttäjien tietojen suojaamiseksi;

25. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajalle, jota yritetään saada suostumaan tai 
jolle muussa tapauksessa tarjotaan pilvipalvelua, annetaan ensin tarvittavat tiedot tietoisen 
päätöksen tekemiseksi;

26. korostaa, että näin annettavissa tiedoissa olisi määritettävä muun muassa se, kuka palvelun 
lopullinen tarjoaja on ja miten palvelu rahoitetaan; korostaa lisäksi, että jos palvelu 
rahoitetaan käyttämällä käyttäjän tietoja mainonnan kohdistamiseksi tai sen 
mahdollistamiseksi muille, se olisi ilmaistava käyttäjälle;

27. korostaa, että tietojen olisi oltava standardoidussa, helposti ymmärrettävässä ja 
vertailtavassa muodossa;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Yritykset ympäri maailmaa ymmärtävät yhä enemmän tuottavuushyödyt, joita ne voivat 
saavuttaa, jos ne voivat saada helposti käyttöönsä suorituskyvyltään parhaita yrityssovelluksia 
ja/tai voivat merkittävästi vahvistaa infrastruktuuriresurssejaan kohtuullisin kustannuksin. 
Tältä osin Euroopan komission arvioissa on laskettu, että vuoteen 2014 mennessä 
pilvipalveluista saatavat tulot voivat yltää 148,8 miljardiin ja että 60 prosenttia kaikesta 
palvelimien kuormituksesta on virtuaalista.

Pilvipalveluiden taloudelliset ja kaupalliset näkymät ovat todella lupaavia, ja niin ollen niiden 
kehittäminen on liiketaloudellisesti kiinnostavaa, mikä merkitsee konkreettisesti sitä, että 
EU:n toimista riippumatta pilvipalvelut jatkavat kehittymistään tavalla tai toisella.

Aikaisemmin unionin toimielimet ovat ottaneet asiassa joitain myönteisiä mutta pieniä 
askelia. Niitä ovat esimerkiksi Euroopan komission vuonna 2010 julkaisema tiedonanto 
”Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuus” ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) selvitys pilvipalveluihin liittyvistä keskeisistä 
turvallisuuskysymyksistä.

Näin ollen pilvipalveluja koskevan komission strategian esittäminen on myönteinen asia. 
Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että kun kehitämme mitä tahansa strategista 
toimintakehystä ja erityisesti tätä tulevaa pilvipalvelustrategiaa, meidän on pyrittävä olemaan 
niin horisontaalisia kuin mahdollista pitämättä itsestään selvinä mitään seikkoja, jotka eivät 
ehkä näytä suoraan vaikuttavan sen kehittämiseen.

Näin ollen infrastruktuuripolitiikka on ratkaisevan tärkeä: hyvät kiinteät verkot ja 
matkaviestinverkot ovat pilvipalvelujen koko potentiaalin hyödyntämisen perusedellytys. 
Näin ollen esittelijä pitää valitettavana, että Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva ilmoitus 
ja erityisesti ehdotettu asetus Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista 
suuntaviivoista – jotka ovat myönteisiä toimenpiteitä ja joilla voidaan edistää erittäin 
tarpeellisia investointeja Euroopan laajakaistaverkkoihin – eivät voi toimia asianmukaisesti, 
jos niihin ei varata asianmukaisia taloudellisia resursseja.

Toisaalta pilvipalvelujärjestelmien vahvan kaupallisen luonteen takia strategiassa on otettava 
huomioon lukuisia näkökohtia, jotka vaihtelevat pilvipalvelujen kehittämiseen, hallinnointiin 
ja joustavaan skaalattavuuteen liittyvistä teknisistä kysymyksistä – unohtamatta kuitenkaan 
joustavuutta, joka on kaikessa tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä tarpeen, jottei 
standardointikysymyksiä ratkaistaessa vaikeuteta innovointia – muihin kuin teknisiin 
kysymyksiin, kuten tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin oikeudellisiin näkökohtiin, jotka 
ovat pilvipalveluinfrastruktuurien laajan käyttöönoton tiellä oleva merkittävä este.

Viimeksi mainituista näkökohdista voi todeta seuraavaa: parlamentissa nyt käsiteltävänä oleva 
ehdotettu tietosuojan sääntelykehys on myönteinen asia, koska – kuten Euroopan 
digitaalistrategiaa käsittelevässä parlamentin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä vaaditaan –
vuoden 1995 järjestelmää on kiireesti mukautettava digitaaliseen yhteiskuntaan. On kuitenkin 
ratkaisevan tärkeää, että lopputulos ei hankaloita uuden ja tämänhetkistä huipputasoa 
edustavien pilvipalvelujen kehittämistä ja edistää niiden käyttöönottoa. Tässä suhteessa on 
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tärkeää, että tietosuojakehyksessä määritellään selkeät rajat rekisterinpitäjän ja tietojen 
käsittelijän rooleille ja velvollisuuksille. Myös hiljattain ehdotettu verkko- ja tietoturvaa 
koskeva direktiivi on myönteinen asia.

Nämä ovat olennaisia näkökohtia. Emme saa unohtaa, että pilvipalvelut ulkoistetun 
luonteensa takia tuovat käsitykseemme turvallisuudesta ja tietosuojasta uuden lisäpiirteen eli 
turvattomuuden. Tästä asiasta Maailman talousfoorumi on todennut, että 90 prosenttia 
pilvipalvelujen tarjoajista ja käyttäjistä katsoo, että yksityisyyteen liittyvät uhkat ovat erittäin 
vakava este pilvipalvelujen laajamittaiselle omaksumiselle.

Lisäksi Euroopan tulisi vauhdittaa pilvipalvelujen alan tutkimusta ja teknologista 
kehittämistä. Euroopan erinomainen tausta tärkeillä tutkimus- ja kehitystyön aloilla, kuten 
Grid-pohjaisten järjestelmien ja palvelusuuntautuneiden arkkitehtuurien alalla, voivat tuottaa 
EU:lle kilpailuetua. Näin ollen Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi oltava keskeisessä 
asemassa.

Komission tiedonannon konkreettisen toimintalinjojen osalta voidaan korostaa seuraavassa 
esitettyjä seikkoja.

1. Läpi standardiviidakon

Tämä on olennainen näkökohta. Kuluttajien on viime kädessä voitava vaihtaa 
pilvipalvelutarjoajaansa nopealla ja turvallisella tavalla. Toisin sanoen täydellinen 
siirrettävyys, mahdollisimman hyvä yhteensopivuus ja avoimet eritelmät ovat olennaisia 
tekijöitä. On syytä toteuttaa toimia, joilla poistetaan mahdollisuus, että asiakkaat joutuvat 
riippuviksi yhdestä palveluntarjoajasta. Näin ollen ETSI:n tehtäväksi annettu nykyisten 
standardien kartoittaminen on tässä vaiheessa hyvä alku. On kuitenkin taattava, että prosessi 
on niin avoin ja läpinäkyvä kuin mahdollista. Myös esittelijä katsoo, että 
pilvipalvelustandardit ovat jo nimensä mukaisesti luonteeltaan yleismaailmallisia, eikä 
mikään alue maailmassa voi tehdä globaalisti sovellettavia standardeja eristyksissä. Euroopan 
on keskityttävä maksimoimaan pk-yritystensä ja kuluttajiensa mahdollisuudet 
maailmanmarkkinoilla. Tarvitsemme sellaisia standardeja, joista voi tulla maailmanlaajuisia.

Lisäksi ENISA:lla voi olla tärkeä rooli, ja esittelijä on yhtä mieltä siitä, että sen pitäisi olla 
tukena pilvipalveluja koskevien EU:n laajuisten vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien 
kehittämisessä. Luettelo tällaisista järjestelmistä laaditaan tiedonannossa asetetussa 
määräajassa eli vuoteen 2014 mennessä.

2. Turvalliset ja oikeudenmukaiset sopimusehdot

Vaikka yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa käsitellään kuluttajia ja pienyrityksiä 
koskevia digitaalista sisältöä koskevia sopimuksia, saatetaan tarvita väline, jossa käsitellään 
muita näkökohtia, erityisesti datan sijaintia ja siirtoa – erityisesti olisi otettava huomioon 
29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän lausunnot – ja yhteistä sopimustermistöä.

Tämän avaintoimen taustalla olevana periaatteena tulisi kuitenkin olla se, että pilvipalvelut 
tarjoavat erilaisia palveluja ja liiketoimintamalleja, eli että yhtä yleispätevää ratkaisumallia ei 
ole. Näin ollen turvallisia ja oikeudenmukaisia sopimusehtoja laadittaessa on selvää, että 
yritysten ja kuluttajien väliset sopimukset ovat luonteeltaan täysin erilaisia kuin yritysten 
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väliset sopimukset. Samoin ne haasteet, joita julkishallinnot kohtaavat siirtyessään 
pilvipalveluihin, ovat täysin erilaisia kuin tavallisten kuluttajien kohtaamat haasteet. Toisin 
sanoen erilaiset pilvipalvelut vastaavat erilaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Sopimusoikeuden 
olisi kuitenkin voitava ottaa huomioon kaikki näkökohdat.

3. Edistetään yhteistä julkisen sektorin johtajuutta eurooppalaisella 
pilvipalvelukumppanuudella

Esittelijä katsoo, että julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä, ja että se koskee myös 
komissiota. Näin ei ole vain niiden tuottavuushyötyjen vuoksi, jotka voidaan saavuttaa, jos on 
helposti saatavilla suorituskyvyltään parhaita sovelluksia ja teknologioita kohtuullisin 
kustannuksin, vaan myös siksi, että kansalaiset voisivat hyötyä tehokkaammista ja 
innovatiivisemmista julkisista palveluista. Mainittakoon esimerkiksi, että sähköisten 
palvelujen näkymät terveydenhuollon, koulutuksen ja liikenteen alalla ovat valtavat. 

Pilvipalvelukumppanuus on tervetullut väline, mutta meidän on mentävä astetta pidemmälle. 
Tarvitaan kiireesti tehokasta koordinointia myös siksi, että vältetään se vakava vaara, että 
lähitulevaisuudessa julkisen sektorin markkinat tulevat entistäkin hajanaisemmiksi. Niinhän 
kävi sähköisen tunnistamisen suhteen, missä ei ollut mitään todellista koordinointia, kun 
jäsenvaltiot alkoivat kehittää erilaisia kansallisia järjestelmiään.

Esittelijä katsoo, että jos aiotaan hyödyntää täysimittaisesti pilviteknologian edut ja 
maksimoida resurssien käyttö, julkisen sektorin olisi toimittava kehityksen moottorina sekä 
kokonsa takia että siksi, että se vaikuttaa melkein kaikilla sektoreilla koko Euroopassa. 
Meidän on vaadittava, että julkishallinnot toteuttavat oman digitalisointinsa ja välittömästi 
käynnistävät ennakoivasti aloitteidensa koordinoinnin.

Myös EU:n toimielinten on viipymättä ryhdyttävä arvioimaan niitä mahdollisuuksia ja 
haasteita, joita pilviteknologia niille tarjoaa. Vastattavana on monia monimutkaisia 
kysymyksiä (muun muassa rakenteelliset budjettirajoitukset, markkinakehityksen mahdollinen 
puuttuminen, sisäisten turvallisuusnäkökohtien selkeyttäminen), minkä vuoksi toimielinten on 
kehitettävä Euroopan unionin toimielinten strategia.

Pilvipalvelut ja digitaaliset sisämarkkinat

Pilvipalvelujen täysimittaisella kehittämisellä on strateginen merkitys digitaalisten 
sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Siinä mielessä pilvipalvelustrategia sivuaa monia alueita, 
joilla tarvitaan voimakkaampaa lähentymistä ja mahdollisesti yhdenmukaistamista kaikkien 
nykyisten esteiden poistamiseksi – niitä on esimerkiksi laajakaistan yleisen käyttöönoton, 
taajuuksien jakamisen, kuluttajansuojan, immateriaalioikeuksien, tietosuojan, erityisten 
tuotesäännösten ja maksuliikenteen alalla.

Näin ollen pilvipalvelujen kehittämisellä Euroopassa on ainutlaatuiset mahdollisuudet tulla 
digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen tehokkaaksi vauhdittajaksi.


