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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0006/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – 

Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan” 

(COM(2016)0178) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD)(2016)0106), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 

Euroopalle” (COM(2015)0192) ja siihen liittyvän komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan (SWD)(2015)0100), 

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kohti menestyvää 

datavetoista taloutta” (COM(2014)0442), 

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi 

eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582), 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Pilvipalvelujen 

potentiaali käyttöön Euroopassa” (COM(2012)0529), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Suurteholaskenta: Euroopan asema globaalissa 

kilpajuoksussa” (COM(2012)0045), 

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät siirtymisestä 

avoimen tieteen järjestelmään, 

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät avoimesta, 

verkostoituneesta ja dataintensiivisestä tutkimuksesta nopeamman ja laajemman 

innovoinnin vauhdittajana, 

– ottaa huomioon 23. ja 24. maaliskuuta 2000 Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät, 
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– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen (EU) 2015/2240 eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 

palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta 

ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä1, 

– ottaa huomioon julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun 

direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/37/EU2, 

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman ”Kohti menestyvää 

datavetoista taloutta”3, 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten 

sisämarkkinoiden toimenpidepaketista4, 

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan 

uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi5, 

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Pilvipalvelujen 

potentiaali käyttöön Euroopassa”6, 

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2013 pidetyssä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

494. täysistunnossa annetun lausunnon komission tiedonannosta Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 

aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (COM(2012)0529), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 173, 179 ja 

180 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että komission tavoitteet ovat johdonmukaiset Yhdysvaltain 

tiedustelupalvelujen tavoitteiden kanssa7: johtoasemansa säilyttääkseen ne haluavat, että 

kaikki tieteellinen tieto on mahdollisimman avointa; 

B. toteaa, että Euroopassa tuotettujen ja julkaistujen tieteellisten tutkimusten määrä on niin 

valtava, että vertaisarviointiin ei riitä resursseja, eikä tutkimusten tieteellistä painoarvoa 

kyetä näin ollen arvioimaan; 

                                                 
1 EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1. 
2 EUVL L 175, 27.6.2013, s. 1. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0089. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0032. 
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0535. 
7 Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen tutkimus- ja kehitysohjelmia arvioivan kansallisen toimikunnan (National 

Commission for the review of the research and development programs of the United States Intelligence 

Community) raportti – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. huomauttaa, että tutkimusten laatijoiden ja tieteellisten julkaisujen 

rekisteröintijärjestelmät (ORCID1 ja DOI2) kuuluvat Yhdysvaltain osavaltion 

Delawaren lainkäyttövaltaan; 

D. ottaa huomioon, että kansalliset tutkimusverkot on jo yhdistetty toisiinsa GÉANT-

verkossa, mutta samaan pilvipalveluun osallistuu myös Amazon Web Service3; 

E. ottaa huomioon, että muut suuret toimijat rajoittavat digitaalistrategiassaan pääsyä 

tietoihinsa; huomauttaa, että Kiina velvoittaa kaikki pilvioperaattorit pitämään 

kiinalaisen pääoman osuuden vähintään 50 prosentissa; 

F. katsoo, että suurteholaskenta on pieni erikoismarkkina-alue, jonka arvo on noin 

15 miljardia dollaria vuodessa, kun taas puolijohdemarkkinoiden arvo on 350 miljardia 

ja ohjelmistomarkkinoiden arvo yli 400 miljardia dollaria vuodessa; 

G. huomauttaa, että komissio ei konsultoinut mikroprosessoreiden ainoaa eurooppalaista 

valmistajaa, joka on maailman viidenneksi suurin valmistaja, eikä myöskään suurinta 

eurooppalaista pilvipalveluyritystä, vaikka se konsultoi alan muita kuin eurooppalaisia 

kilpailijoita; 

H. katsoo, että kymmenien miljardien säästöjen lisäksi avoimen lähdekoodin Linux-

järjestelmä antaisi eurooppalaiselle digitaalialalle etulyöntiaseman mutta tämä ei ole 

komission prioriteetti; 

I. toteaa, että komission mukaan ”eurooppalaisia yrityksiä” ovat kaikki yritykset, joilla on 

Euroopassa tytäryritys, ja että tämän harhaanjohtavan määrittelyn myötä komissio tukee 

lobbausta harjoittavia ulkomaisia yrityksiä ja laiminlyö eurooppalaisia yrityksiä; 

Yleistä 

1. ei hyväksy komission tiedonantoa ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – 

Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan”; 

2. julistaa pätemättömiksi aiemmat päätöslauselmansa, jotka perustuivat avoimen datan ja 

massadatan yksipuoliseen analyysiin ja joiden taustalla olivat Euroopan ulkopuolisten 

suurvaltojen intressit, ja haluaa tarkistaa niitä; 

3. katsoo, että digitaalialalla toimivaa yritystä voidaan pitää eurooppalaisena vasta, kun 

sen rekisteröity päätoimipaikka ja sen tärkeimmät päätöksentekokeskukset, tutkimus- ja 

kehityskeskukset ja tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa ja kun se on pääomaltaan 

eurooppalaista ja sitä verotetaan Euroopan alueella vahvistettujen verosäännösten 

mukaisesti; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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4. kehottaa komissiota ja neuvostoa muuttamaan unionin politiikan suuntaa siten, että tuki 

keskitetään eurooppalaisille digitaalialalla toimiville yrityksille, jotka tuovat voimakasta 

lisäarvoa; 

Avoin tiede 

5. palauttaa mieliin, että tieto on digitaalitalouden raaka-aine ja että sillä on erittäin tärkeä 

rooli lisäarvoketjussa; korostaa, että tietojen säilyttäminen tai käsittely Euroopan 

ulkopuolella tuhoaa eurooppalaisen digitaalitalouden; vaatii, että tietojen säilytys, 

käyttö ja arvottaminen annetaan unionin alueella toimivien eurooppalaisten yritysten 

tehtäväksi; 

6. ehdottaa, että ORCIDin ja DOIn hoitamaan hallinnointiin sovelletaan eurooppalaista 

lainkäyttövaltaa, kun on kyse eurooppalaisista tutkijoista ja heidän tuotteistaan; 

7. varoittaa unionin ulkopuolella tehtävän tutkimusten arvottamisen riskialttiudesta, jos 

soveltavaa tutkimusta ja riskipääomaa ei tueta; 

Yhteentoimivuus 

8. korostaa, että tietojärjestelmän vakaus on riippuvainen kansallisten järjestelmien ja 

näiden järjestelmien välisten yhteenliitäntöjen turvallisuudesta ja että tietojen 

hajanaisuus voi näin varmistaa digitaalialan vakauden; 

9. pyytää ottamaan kansalliset tietoturvaviranomaiset (kuten ANSSI ja BSI) täysin mukaan 

yhteenliitäntöjen suojaukseen; 

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskeva sopimus suurteholaskennan alalla 

10. ehdottaa, että ETP4HPC-palveluun osoitetut määrät siirretään käytettäväksi korkean 

lisäarvon digitaalialalla toimivien yritysten hyväksi; 

11. korostaa, että kvanttiteknologia avaa nyt uusia mahdollisuuksia tietotekniikan ja 

salausavainten alalle; 

Tietotekniikan laitteistojen ja ohjelmistojen hallinta ja kehittäminen 

12. katsoo, että kansalaisvapaudet, yksityiselämän kunnioitus ja työllistyminen nyt ja 

tulevaisuudessa vaarantuvat, jos eurooppalaista digitaalialaa ei kyetä hallitsemaan; 

13. pyytää tarkastelemaan lähemmin eurooppalaista digitaalialaa ja ulkomaisen kilpailun 

edellyttämiä investointeja sekä määräysvallan ottamista eurooppalaisissa yrityksissä; 

14. pyytää jäsenvaltioita ja unionia kannustamaan ja rahoittamaan suojattujen avoimen 

lähdekoodin ohjelmistojen laatimista Linuxin kanssa aluksi julkishallintoa ja kouluja 

varten mutta sitten myös yrityksille ja suuren yleisön käyttöön; 

15. pitää välttämättömänä edistää synergiaa Eurooppaan sijoittautuneiden laitteistojen 

valmistajien, ohjelmiston kehittäjien ja pilvipalvelujen toimittajien välillä; 
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16. korostaa kriittisten raaka-aineiden, kuten harvinaisten maametallien, toimitusvarmuuden 

tärkeyttä, jotta elektronisten komponenttien valmistus Euroopassa säilytettäisiin; 

17. pitää ehdottoman välttämättömänä tehdä mittavia investointeja puolijohdealalle; 

18. ehdottaa tietokoneiden eurooppalaisen sarjatuotannon kehittämistä, sillä robotisaatio 

parantaisi kilpailukykyä; 

19. kannustaa suosimaan keskinäisessä kaupankäynnissä eurooppalaisuutta; 

Tietojen hallinnoinnin uusiminen 

20. kehottaa antamaan internetin maailmanlaajuisen valvonnan Yhdistyneille 

kansakunnille; 

21. pitää välttämättömänä hyväksyä kaiken tiedonsiirron turvallisuuden varmistavia 

tiukkoja salausstandardeja, jotka perustuvat selvään luovuttajan suostumus -

periaatteeseen; 

22. kehottaa toteuttamaan digitaalisessa talousmallissa kopernikaanisen vallankumouksen, 

jossa tieto kuuluu ja tiedon käyttämisestä maksetaan sille, joka on sen toimittanut, ja 

ottamaan tätä varten käyttöön joukkokannemenettelyn kaikkia sellaisia yrityksiä 

vastaan, jotka käyttävät tietoja korvauksetta; 

23. ehdottaa, että yrityksiin, jotka käyttävät tietoja laittomasti, sovelletaan jäsenvaltioissa 

varoittavia seuraamuksia, jotka vastaavat 4–6-kertaisesti liikevaihtoa, ja toteaa, että näin 

Euroopasta tulisi tietoaineiston turvallinen säilytyspaikka maailmanlaajuisesti; 

° 

° ° 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. fr 

 

 


