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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission aikomusta perustaa aidot ja innovatiiviset datan 
sisämarkkinat Euroopan datatalouden ja kilpailukyvyn selkärangaksi samalla kun 
edistetään ja suojellaan EU:n tietojenkäsittelyä koskevia sääntöjä ja standardeja täysin 
EU:n lainsäädännön mukaisesti; katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden kasvun ja 
kukoistuksen kannalta on olennaisen tärkeää varmistaa luottamus digitaalisiin 
palveluihin ja älykkäisiin tuotteisiin ja että luottamuksen varmistamisen olisi oltava 
sekä julkisen politiikan että liiketoimintamallien ytimessä; korostaa, että datan 
sisämarkkinoiden tarkoituksena on antaa eurooppalaisille yrityksille ja kansalaisille 
mahdollisuus kehittää innovatiivisia ja kilpailukykyisiä palveluja ja tuotteita ja hyötyä 
niistä samalla kun edistetään unionin tavoitteiden saavuttamista;

2. katsoo, että datan saatavuuden varmistaminen, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
tietosuojasääntöihin, on erittäin tärkeää kansalaisten perusoikeuksien sekä yritysten ja 
erityisesti startup-yritysten ja pk-yritysten innovoinnin ja kasvun kannalta; suhtautuu 
myönteisesti komission tiedonannossaan ilmoittamiin toimiin, joiden avulla parannetaan 
nykyisin puutteellista datan saatavuutta; kehottaa komissiota arvioimaan 
perusteellisesti, miten datanhallintamalli olisi rakennettava, ja ottamaan tässä 
yhteydessä huomioon nykyiset mallit ja niiden edut ja riskit; korostaa, että arvioinnissa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon kyberturvallisuuteen liittyvät näkökohdat; 
toteaa, että hajautettu malli voi tarjota enemmän takeita yksityisyyden suojasta ja sitä 
voitaisiin tilanteen mukaan harkita datanhallintamalliksi;

3. korostaa, että on tärkeää laatia lainsäädäntöehdotuksia todellisten datan 
sisämarkkinoiden varmistamiseksi; korostaa, että ehdotusten olisi perustuttava 
perusteellisiin vaikutustenarviointeihin, mukaan lukien muun muassa parhaat käytännöt, 
kustannus-hyötyanalyysit ja mahdollisuuksien mukaan vertailevat analyysit sääntely-
ympäristöstä, myös kolmansissa maissa, jotta sisämarkkinoille voidaan tarjota 
asianmukaisesti kohdennettu ja näyttöön perustuva sääntely-ympäristö, ja katsoo, että 
nämä eivät saisi haitata mahdollisten hankkeiden oikea-aikaista käynnistämistä; 
ehdottaa lisäksi, että komissio harkitsisi mahdollisuutta käyttää pilottihankkeiden 
tuloksia datan yhteiskäyttöä ja pilvipalvelualoitteita koskevien ohjelmien perustana;

4. korostaa sellaisen johdonmukaisen lähestymistavan merkitystä, jolla voidaan määritellä, 
miten datan yhteiskäyttöä koskevat säännökset toimivat vuorovaikutuksessa nykyisen ja 
tulevan lainsäädännön kanssa, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus esimerkiksi 
datasäädöksen ja datahallintosäädöksen välillä ja toisaalta digitaalisia palveluja 
koskevan säädöksen ja digitaalisia markkinoita koskevan säädöksen välillä;

5. korostaa, että aidosti yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia perustettaessa on tärkeää 
löytää oikea tasapaino selkeästi määriteltyjen sääntöjen ja toisaalta sen välille, että 
annetaan tilaa innovoinnille ja uusien teknologioiden nopealle huomioon ottamiselle; 
kehottaa komissiota puuttumaan sisämarkkinoiden hajanaisuuteen ja perusteettomasti 
poikkeaviin sääntöihin jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa yhteisten data-
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avaruuksien kehittäminen EU:ssa;

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että datan sisämarkkinoilla luodaan eurooppalainen 
tapa käsitellä dataa ja tuodaan siten saataville enemmän dataa yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi ja käytettäväksi taloudessa samalla kunnioittaen ja edistäen 
perussopimuksiin kirjattuja yhteisiä eurooppalaisia arvoja, myös perusoikeuksia, sekä 
oikeudenmukaista kilpailua; kehottaa komissiota lisäämään kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin , jotta heillä on edelleen mahdollisuus valvoa tietojaan, samalla kun 
mahdollistetaan tehokas datan käytettävyys; kehottaa komissiota noudattamaan 
varovaista lähestymistapaa varmistaakseen, että kuluttajat voivat jatkossakin päättää, 
kenellä on pääsy heidän henkilötietoihinsa ja missä tilanteissa; katsoo, että teollinen 
data ja kansalaisten data voisivat auttaa kehittämään innovatiivisia digitaalisia ja 
kestäviä ratkaisuja sellaisia tuotteita ja palveluja varten, joista olisi hyötyä 
eurooppalaisille kuluttajille ja yrityksille; kannustaa komissiota arvioimaan mahdollisia 
mekanismeja ja työkaluja, joiden avulla yritykset ja yksityishenkilöt voisivat luovuttaa 
tietoja ja tietojen luovuttamista voitaisiin helpottaa täysin EU:n lainsäädännön 
mukaisesti, mikä saattaa olla yleisen edun mukaista;

7. korostaa, että on laadittava yhteinen määritelmä ’data-altruismille’ ja selkeät kriteerit 
sen määrittämiseksi, milloin tietojen luovuttamista pidetään yleisen edun mukaisena; 
korostaa, että on tärkeää laatia selkeät säännöt siitä, miten tällaisia tietoja voidaan 
luovuttaa ja käyttää; korostaa, että data-altruismin puitteissa luovutetut tiedot on 
tarkoitettu käsiteltäviksi yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin eikä niitä saisi käyttää 
yksinomaan kaupallisten etujen ajamiseen;

8. korostaa, että on tarpeen käsitellä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät kuluttajatietoihin ja 
erityisesti tiettyjen haavoittuviksi katsottujen kuluttajaryhmien, kuten alaikäisten, 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden, kuluttajatietoihin pääsyyn ja valvontaan; 
pyytää siksi komissiota varmistamaan, että kaikkia kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan 
aina ja että kaikki kuluttajat voivat hyötyä tasa-arvoisesti datan sisämarkkinoiden 
luomisen eduista; korostaa, että kun tietojen käsittelyyn sisältyy molempia tietotyyppejä 
yhdisteleviä data-aineistoja, näitä data-aineistoja on käsiteltävä sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien muiden kuin henkilötietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annettua asetusta koskevat komission ohjeet;

9. toteaa, että joidenkin henkilötietojen saatavuus tutkimusta ja päätöksentekoa varten 
esimerkiksi kansanterveyden, lääkkeiden, sosiaalipalvelujen, koulutuksen ja muiden 
alojen osalta voisi olla hyödyllistä; kehottaa siksi komissiota luomaan selkeät 
mekanismit näiden tietojen keräämiseksi yhdenmukaisella tavalla ja EU:n 
tietosuojavaatimusten ja asiaa koskevan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti 
varmistaen samalla, että tietojen minimoinnin periaatetta noudatetaan ja että tietoja ei 
voida yhdistää tiettyihin henkilöihin; 

10. korostaa, että toimivaltaisilla markkinavalvonta- ja kyberturvallisuusviranomaisilla on 
oltava tarvittavat valtuudet päästä asiaankuuluviin tietoihin noudattaen täysimääräisesti 
direktiiviä (EU) 2016/943 ja asetusta 2019/1020, kun niillä on syytä epäillä 
mahdollisesti laittomia käytäntöjä, jotta voidaan vahvistaa niiden toimia ja varmistaa 
tuoteturvallisuuden ja tietoturvan riittävä valvonta; korostaa tarvetta turvata 
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valvontaviranomaisten saataville asetettujen tietojen turvallisuus ja suoja;

11. korostaa, että on perustettava yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia, jotta voidaan 
taata muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus rajojen yli ja alojen välillä yritysten, 
tiedemaailman, sidosryhmien ja julkisen sektorin välisten datavirtojen tehostamiseksi; 
katsoo, että yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien hallinnointia koskevan 
kehyksen olisi perustuttava muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetussa asetuksessa säädettyihin periaatteisiin; kehottaa tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita noudattamaan asetusta täysimääräisesti, jotta dataa voidaan tallentaa ja 
käsitellä kaikkialla EU:ssa ilman perusteettomia esteitä ja rajoituksia; korostaa, että on 
tarjottava tasapuoliset toimintaedellytykset sidosryhmien väliselle datan yhteiskäytölle 
ja arvioitava, mikä on dataan pääsyä koskevien lupien riittävä ja oikeasuhteinen taso, 
jotta voidaan valvoa paremmin sitä, kenellä tiettyyn dataan on pääsy ja mihin 
tarkoitukseen, ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten tarpeet, jotta ne voivat laajentaa 
toimintaansa ja toimia rajojen yli sisämarkkinoilla; 

12. korostaa, että datasäädöksessä ja datahallintosäädöksessä olisi säädettävä sellaisten 
laadukkaiden ja luotettavien data-aineistojen käytöstä, jotka ovat olennaisia 
moitteettomasti toimivien yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien luomiseksi ja 
yritysten auttamiseksi kehittämään laadukkaita tuotteita ja palveluja sisämarkkinoiden 
hyödyksi; toteaa, että yksityisten yritysten olisi voitava valita avointa dataa ja 
yhteistyötä koskeva malli, kuten avoin teknologia, esimerkiksi avoin lähdekoodi ja 
avoimet ohjelmistot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan lainsäädännön, 
kuten tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 2019/790/EU, soveltamista; kannustaa komissiota kehittämään tekniseen ja 
oikeudelliseen kehykseen perustuvia data-avaruuksia, jotta data voidaan pitää turvassa 
ja varmistaa sen hallinta, kuka voi käyttää dataa ja mihin tarkoitukseen; 

13. katsoo, että yritysten välistä (B2B) ja yritysten ja viranomaisten (B2G) välistä datan 
vapaaehtoista yhteiskäyttöä ja data-avaruuksiin osallistumista olisi kannustettava ja 
voitaisiin harkita myös velvoitetta asettaa data saataville markkinoiden 
toimintapuutteiden ennaltaehkäisemiseksi; korostaa, että datan yhteiskäytön olisi 
lisättävä kilpailua, ja kannustaa komissiota varmistamaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset datan sisämarkkinoilla; korostaa, että digitaalisia markkinoita 
koskevassa säädöksessä olisi otettava käyttöön uusia välineitä ja vahvistettava kriteerit 
portinvartijoiden tunnistamiseksi ja siihen olisi sisällytettävä säännöksiä, joilla estetään 
näitä taloudellisia toimijoita luomasta markkinaesteitä myöskään datan yhteiskäytölle 
sidosryhmien kanssa; pyytää komissiota ottamaan luottamuksellisuuteen ja 
liikesalaisuuksien suojaan liittyvät kysymykset erityisen tarkasti huomioon datatalouden 
yhteydessä;

14. palauttaa mieliin tietoturvan ja tietosuojan merkityksen datan yhteiskäyttöä koskevien 
aloitteiden ja tulevien yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien keskeisinä tekijöinä; 
korostaa, että yritysten on noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta kokonaisuudessaan; 
pitää myönteisenä komission aikomusta puuttua datan siirrettävyyden nykyisiin 
rajoituksiin; palauttaa mieliin, että on tärkeää varmistaa tulevaisuuden vaatimusten 
mukaiset tietosuojasäännöt sähköisessä viestinnässä; korostaa tässä yhteydessä 
sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta parhaillaan käytävien neuvottelujen 
merkitystä;
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15. korostaa yhteiskunnallisia hyötyjä, joita saadaan edistämällä julkisen sektorin datan 
parempaa saatavuutta tavoilla, jotka vahvistavat käytettävyyttä koko unionissa; pyytää 
jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön avointa dataa ja julkisen sektorin 
tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (’avointa dataa koskeva direktiivi’) ja 
pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään saatavilla olevan datan laajan 
uudelleenkäytön kulttuuria; korostaa lisäksi, että kaikille asiaankuuluville 
institutionaalisille ja yhteiskunnallisille toimijoille sekä talouden toimijoille, erityisesti 
pk-yrityksille ja startup-yrityksille, on varmistettava datan helppo saatavuus ja 
tapauksen mukaan mahdollisuus osallistua julkisiin hankintasopimuksiin lukuun 
ottamatta EU:n tai kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä poikkeuksia poistamalla 
perusteettomat esteet ja edistämällä nykyaikaisten verkkopohjaisten ja 
sovellusrajapintoihin (API-liittymiin) perustuvien palvelujen käyttöä saatavilla olevan 
datan kätevää ja nopeaa hakemista, selaamista ja käsittelemistä varten; 

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään datan yhteiskäytön kulttuuria 
näyttämällä esimerkkiä ja jakamalla datansa näkyvän, käyttäjäystävällisen, avoimen ja 
helposti automatisoitavissa olevan prosessin avulla; korostaa sellaisia aloitteita kuin 
Nordic Smart Government -aloite, jonka tarkoituksena on tarjota pk-yrityksille 
vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus jakaa dataa automaattisesti ja reaaliaikaisesti 
hajautetun digitaalisen ekosysteemin avulla; pyytää komissiota pohtimaan, miten 
voidaan varmistaa EU:ssa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, että julkisesti 
rahoitettu data hyödyttää kuluttajia, pk-yrityksiä ja yrityksiä, jotka noudattavat 
velvollisuuksiaan; vaatii, että kaikkien EU:ssa toimivien toimijoiden, jotka hyödyntävät 
eurooppalaisia data-avaruuksia, on noudatettava EU:n lainsäädäntöä;

17. kehottaa komissiota noudattamaan asiantuntijaryhmän raportin1 suosituksia tutkimusten 
tekemisestä yleisen edun mukaisen yritysten ja viranomaisten välisen datan 
yhteiskäytön makrotaloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä; kehottaa tässä yhteydessä 
laatimaan selvät säännöt yritysten ja viranomaisten (B2G) välistä datan yhteiskäyttöä 
varten ja ehdottaa, että sellaisten mahdollisten maksujen, jotka johtuvat datan 
uudelleenkäyttöä koskevien pyyntöjen käsittelykustannuksista, olisi oltava 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, että julkinen 
sektori panee täytäntöön asianmukaiset turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevat 
vaatimukset datan tallentamisessa, saatavuudessa ja käsittelyssä, jotta voidaan lisätä 
yritysten tai kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin välistä luottamusta; 

18. suhtautuu myönteisesti komission kansainväliseen lähestymistapaan maailmanlaajuisten 
digitaalisten markkinoiden hajaantumisen minimoimiseksi edistämällä yhteisiä 
standardeja ja datan yhteiskäyttöä luotettavien maiden välillä; korostaa, että 
eurooppalaisten yritysten olisi voitava toimia kaikkialla maailmassa luottamuksen ja 
oikeusvarmuuden vallitessa ja että datan siirrossa kolmansiin maihin olisi noudatettava 
perusoikeuskirjaa ja asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä;

19. katsoo, että datan yhteiskäytön ja siihen tarvittavan infrastruktuurin 
ympäristövaikutukset olisi arvioitava, jotta varmistetaan, että Euroopan datastrategia on 

1 ”Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest” (Kohti 
eurooppalaista strategiaa yritysten ja viranomaisten välisestä datan yhteiskäytöstä yleisen edun mukaisiin 
tarkoituksiin), yritysten ja viranomaisten välistä datan yhteiskäyttöä käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän loppuraportti, 2020.
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukainen; korostaa tässä yhteydessä, että datan 
yhteiskäytön sekä olennaisiin ja tarkasti määriteltyihin data-aineistoihin pääsyn 
salliminen on ratkaisevan tärkeää; suosittaa, että yksilöidään kestävämpiin 
sisämarkkinoihin siirtymisen kannalta keskeiset data-aineistot ja arvioidaan, 
voitaisiinko tähän tarkoitukseen käyttää tulossa olevaa, korkean lisäarvon data-
aineistoja koskevaa täytäntöönpanosäädöstä avointa dataa koskevan direktiivin 
puitteissa; 

20. tukee ilmoitusta älykkäiden kiertotalouden sovellusten yhteisestä eurooppalaisesta data-
avaruudesta ja komission kunnianhimoista tavoitetta kehittää digitaalinen ”tuotepassi”; 
vaatii kehittämään tekoälyä, robotiikkaa ja automatisoituja päätöksenteko- ja 
koneoppimisvälineitä tiiviissä yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, 
erityisesti teollisuuden, kansallisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
koska nämä välineet voivat olla ratkaisevan tärkeitä tekijöitä kestävämpien 
sisämarkkinoiden saavuttamisessa ja digitaalialan nykyisen hiilijalanjäljen 
pienentämisessä;

21. suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen pilviresurssien federaation ja 
pilvipalveluinfrastruktuurien eurooppalaisen verkoston perustamiseen; korostaa 
kuitenkin tarvetta investoida eurooppalaisten yritysten tallennuskapasiteettiin; korostaa, 
että pääsyä eurooppalaisiin pilvipalveluihin on välttämättä parannettava ja että 
pilvipalvelujen sääntökirjassa on käsiteltävä yhteentoimivuuteen liittyviä kysymyksiä, 
mukaan lukien käytännesäännöt, sertifiointi ja normit, jotka ovat nykyisin merkittävä 
datan tehokkaan yhteiskäytön este; kannustaa komissiota tässä yhteydessä kehittämään 
johdonmukaisen pilvipalveluja koskevan säännöstön, jossa otetaan huomioon 
pilvipalveluntarjoajien vaihtamista ja tietojen siirtämistä käsittelevän työryhmän 
(SWIPO-työryhmä) tekemä työ;

22. katsoo, että oikeasuhteisuus on datan laatua ja yhteentoimivuutta koskevien vaatimusten 
ohjaava periaate; kehottaa komissiota harkitsemaan nykyisten standardien edistämistä, 
jotta voidaan ratkaista tekniset haasteet ja välttää toimittajariippuvuus ja tarpeettomat 
transaktiokustannukset ja annetaan käyttäjien valita vapaasti pilvipalvelunsa ja siirtää 
datansa standardoitujen käyttöliittymien avulla saumattomasti muille palveluntarjoajille, 
jos olemassa on verrattavissa olevia ja yhteentoimivia pilvipalveluja, ja asettamaan 
merkittävien yhteiskunnallisten haasteiden kannalta hyvin tärkeitä aloja ja data-
avaruuksia koskevia tiukkoja laatustandardeja; palauttaa mieliin, että eurooppalaisten 
yritysten ja kuluttajien olisi voitava jatkossakin valita vapaasti Euroopan ulkopuolinen 
pilvipalvelujen tarjoaja, lukuun ottamatta oikeutettuihin syihin, kuten kansallisen 
turvallisuuden vaarantumiseen, perustuvia tapauksia;

23. katsoo, että on tärkeää kehittää eurooppalainen pilvipalveluekosysteemi, jotta voidaan 
luoda turvallisia yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia, jotka perustuvat luotettavaan 
ja turvalliseen infrastruktuuriin ja vahvoihin kyberturvallisuusperiaatteisiin ja -
välineisiin; palauttaa mieliin, että parempi yhteenliitettävyys tarkoittaa kyberuhkien 
lisääntymistä; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuutta koskevan direktiivin tulossa olevaan tarkistamiseen; 

24. kehottaa ottamaan unionin tasolla käyttöön kustannustehokkaan ja käyttäjien tarpeisiin 
keskittyvän pilvipalveluinfrastruktuurin; kehottaa komissiota arvioimaan uutta EU:n 
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sisämarkkinainfrastruktuuria koskevan hankkeen käyttöönottoa, jotta varmistetaan 
tasapuolinen pääsy datan sisämarkkinoille koko EU:ssa;

25. panee merkille yritysten, erityisesti pk-yritysten ja startup-yritysten, kohtaamat esteet 
dataan pääsyssä ja datan jakamisessa; ehdottaa teknisen ja oikeudellisen kehyksen 
laatimista, jotta datan yhteiskäyttö voi tapahtua suojatusti; katsoo, että digitaalisia 
markkinoita koskeva säädös on ennakkoedellytys datan siirrettävyyden lisäämiselle 
oikeudenmukaisin ehdoin; kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan, miten 
tietokantadirektiivin tulossa oleva tarkistaminen voi auttaa parantamaan dataan pääsyä 
ja takaamaan samalla teollis- ja tekijänoikeuksien täysimääräisen soveltamisen;

26. kannustaa komissiota laatimaan tehokkaita standardeja läheisessä yhteistyössä 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen kanssa; katsoo, että Euroopan 
standardointikomitean (CEN) CWA-sopimusten (CEN Workshop Agreement) 
hyödyntäminen tietyillä aloilla, kuten pilvipalveluissa, on keino tehostaa 
yhdenmukaistettujen standardien laatimista; kehottaa komissiota aloittamaan 
standardien laatimisen mahdollisimman pian;

27. korostaa, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kullakin alalla 
sovellettaviin standardeihin, kun se määrittelee eri alojen välistä datan yhteiskäyttöä 
koskevia standardeja, jotta varmistetaan eri alojen välistä datan yhteiskäyttöä koskevien 
standardien johdonmukaisuus ja vältetään suosimasta joitakin aloja muiden alojen 
kustannuksella;

28. kehottaa komissiota arvioimaan, onko unionin julkisia hankintoja koskevia prosesseja ja 
rahoitusohjelmia koskeviin suuntaviivoihin tarpeen sisällyttää soveltuvissa tapauksissa 
vaatimuksia avoimesta datan saatavuudesta, yhteentoimivuudesta ja siirrettävyydestä 
sovellettavan lainsäädännön puitteissa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota arvioimaan 
”eurooppalaisen yhteentoimivuutta koskevan sitoumuksen” tarvetta;

29. painottaa, että datan saatavuus ja laadukas data ovat ratkaisevan tärkeitä asioita 
tehokkaiden, moitteettomasti toimivien ja puolueettomien tekoälyjärjestelmien 
kehittämiselle; palauttaa mieliin, että käsittelemättömän datan syöttäminen 
tekoälyjärjestelmiin voi synnyttää yhteiskunnallisia tai taloudellisia vääristymiä, 
syrjintää ja eriarvoisuutta digitaalisten palvelujen tarjoamisessa kuluttajille ja 
yrityksille; 

30. huomauttaa, että tehokkain tapa vähentää dataan perustuvien järjestelmien vääristymiä 
on varmistaa, että tekoälyjärjestelmien kouluttamista varten on saatavilla laadukkaita 
data-aineistoja; toteaa, että tekoälyn ja koneoppimisen kehittäjät käyttävät julkista tai 
vapaan lisenssin dataa valitessaan koulutusdataa; kehottaa komissiota varmistamaan 
pääsyn laadukkaaseen dataan, jotta voidaan varmistaa tekoälyjärjestelmien tehokas 
kehittäminen täysin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; 

31. panee merkille reunalaskennan paradigman esiinnousun erityisesti käynnissä olevan 
5G-verkkojen ja niihin liittyvien liiketoimintamallien yleistymisen osalta ja korostaa, 
että on löydettävä sellaisia teknisiä ja oikeudellisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
reunadatan tehokkaan saatavuuden; korostaa, että reunalaskennan ennennäkemättömän 
mittakaavan ja hajautetun luonteen mukanaan tuomat uudet kyberturvallisuuteen ja 
datan yhteentoimivuuteen liittyvät haasteet, kuten koneelliseen todentamiseen, datan 
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alkuperään, yksityisyyden suojaan ja datan luotettavuuteen liittyvät haasteet, on 
ratkaistava kiireellisesti;

32. panee merkille autonomisten ajoneuvojen tuottaman datan määrän kasvun tarjoamat 
mahdollisuudet ja sen ansiosta teollisuudelle ja taloudelle syntyvän 
innovaatiopotentiaalin, mutta myös tähän liittyvät turvallisuusriskit; kehottaa komissiota 
tässä yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota tilanteisiin, joissa dataa tuotetaan 
yhteisesti, sillä tämä voi aiheuttaa tietojen tunnistamista ja tietosuojaoikeuksia koskevia 
vaikeuksia; pyytää lisäksi komissiota arvioimaan, tarvitaanko tässä yhteydessä muita 
lainsäädäntötoimia.
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