
AD\1223359ET.docx PE660.120v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Õiguskomisjon

2020/2217(INI)

28.1.2021

ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Euroopa andmestrateegia kohta
(2020/2217(INI))

Arvamuse koostaja (*): Axel Voss

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57



PE660.120v02-00 2/11 AD\1223359ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1223359ET.docx 3/11 PE660.120v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Üldine taust
1. väljendab heameelt komisjoni teatise „Euroopa andmestrateegia” üle; rõhutab, et 

Euroopa andmeruumi loomine on ELi üleilmse konkurentsivõime, strateegilise 
digitaalse autonoomia ja majandusliku heaolu tagamiseks hädavajalik; juhib tähelepanu 
sellele, et ühised regulatiivsed sätted andmetele võimaldavad Euroopa Liidul andmetele 
juurdepääsust ja nende mitmel viisil kasutamisest tõhusalt kasu saada, näiteks: 
tootlikkuse suurendamine, turu konkurentsivõime arendamine, kodanike tervise ja 
heaolu parandamine, keskkonnakaitse, läbipaistev juhtimine ja tõhusad avalikud 
teenused;

2. märgib, et ELi lähenemisviis digiteerimisele peaks olema inimkeskne, väärtustele 
suunatud ja põhinema sotsiaalse turumajanduse kontseptsioonil, mis austab inimõigusi 
ja demokraatiat ning aitab kaasa keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamisele; 
toonitab, et digiteerimisel Euroopa lähenemisviisi valimine ei peaks tähendama ELi 
muutumist protektsionistlikuks; rõhutab seetõttu, et igal kolmandate riikide turuosalisel 
peaks olema võimalus tegutseda Euroopa andmeruumis, tingimusel et nad järgivad ELi 
õigusakte ning vastavad selle tehnoloogia-, privaatsus-, turva- ja eetikastandarditele, 
näiteks läbipaistvust, vastutust, jälgitavust, kestlikkust, sotsiaalset vastutust, head 
valitsemistava ja erapooletust ning diskrimineerimiskeeldu käsitlevatele, eriti 
rahvusvähemustesse kuuluvate isikute või rassiliselt esiletõstetud kogukondade puhul; 
rõhutab sellega seoses vajadust luua võrdsed võimalused ELi ja kolmandate riikide 
turuosaliste vahel ning ELil teha tihedat koostööd kolmandate riikide partneritega, et 
luua rahvusvahelisel tasandil turvalised koostööruumid;

3. on veendunud, et andmestrateegia võib aidata luua vajaliku õiguskindluse ja tehnilise 
infrastruktuuri, pakkudes samas ka Euroopa tööstusele stiimulit paremini kasutada suurt 
kogust kättesaadavaid, kuid kasutamata andmeid; märgib, et andmetele juurdepääs, 
nende jagamine ja korduskasutamine ning andmete analüüs on juba praegu paljude 
andmepõhiste toodete ja teenuste jaoks hädavajalikud, kuid saavad esmatähtsaks 
kujunemisjärgus tehnoloogiate, nagu tehisintellekti, asjade Interneti (IoT), kiude, 5G, 
6G, kvant- ja servtöötluse, plokiahela ja kõrgjõudlusega andmetöötluse, väljatöötamise 
ja kasutuselevõtu jaoks; rõhutab, et eriti tehisintellektisüsteemidele tuleks kasuks 
andmete parem kättesaadavus ja neile juurdepääs, mis tuleneb olemasolevate tõkete 
kõrvaldamisest ning kaasaegsete tehnoloogiate ja teenuste – näiteks veebi- ja 
rakendusliidese põhiste teenuste kasutamine andmete mugavaks ja kiireks väljavõtuks, 
sirvimiseks ja töötlemiseks – kasutamise edendamisest;

4. rõhutab, et era- ja avaliku sektori üksuste vahelise andmevahetuse taseme tõstmine on 
uute toodete ja teenuste loomisel oluline tegur, parandades avalike teenuste kvaliteeti 
kõigis valdkondades; rõhutab, et COVID-19 kriis on kõige hiljutisem sündmus, mis 
rõhutab andmetele juurdepääsu, piiriülese andmevahetuse ning andmete kvaliteedi ja 
jälgitavuse tähtsust; juhib tähelepanu sellele, et ühiste andmebaaside ja riiklike 
süsteemide koostalitlusvõime puudumine ohustab endiselt tõhusat Euroopa viiruse vastu 
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võitlemise strateegiat;

5. rõhutab, et andmemajanduse potentsiaali oleks võimatu täielikult ära kasutada, tagamata 
piisavat teadmiste ja oskuste taset andmehalduses, sealhulgas õiguskaitseasutuste ja 
kohtustruktuuri isikkoosseisu ning muude asjakohaste valdkondade töötajate seas; 
märgib, et digitaalsetel oskustel on otsustav roll kõigi liikmesriikide õigussüsteemide 
digiteerimise protsessis; rõhutab, et see protsess seisab silmitsi paljude tarbetute 
tõketega digitaalsete andmete tõhusal ja turvalisel kogumisel, töötlemisel ja 
vahetamisel;

Parema õigusloome põhimõtted

6. usub, et uut strateegiat tuleks rakendada põhimõtetel rajaneva ja innovatsioonisõbraliku 
ELi õigusraamistiku abil, mis peaks olema proportsionaalne ja püüdma vähendada 
praegust tarbetut halduskoormust teadusuuringutele, kodanikuühiskonnale, väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) ja idufirmadele, kaitstes samal ajal ELi 
kodanike parimaid huve ning võimaldades neil kasu saada ja kaasatud olla; usub, et 
seda raamistikku peaks kombineerima ka konkreetsete meetmete, era- ja avaliku sektori 
suuniste, käitumisjuhendite ja programmide ning jõuliste investeeringutega, kasutades 
parimal viisil ära seaduses sätestatud olemasolevaid erandeid ja mööndusi, ning 
vajaduse korral uute sektoripõhiste seadustega; rõhutab, et digitaalsete tehnoloogiate 
potentsiaali avamiseks on samuti oluline kõrvaldada tarbetud olemasolevad õiguslikud 
tõkked, et mitte takistada liidu areneva andmemajanduse kasvu ja innovatsiooni;

7. juhib tähelepanu regulatiivse killustatuse vältimise tähtsusele, mis võib kujutada endast 
suurt ohtu Euroopa ühise andmeruumi loomisele ja arendamisele; märgib, et paljud 
liikmesriigid on juba alustanud andmete kasutamise ja töötlemise reeglite vastuvõtmist; 
nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon hindaks ja kaardistaks enne mis tahes 
seadusandlikke algatusi põhjalikult kehtivaid õigusakte nii riiklikul kui ka liidu tasandil, 
et hinnata kohanduste või lisanõuete vajalikkust ELi andmemajanduse toetamiseks, 
selle ökoloogilise jalajälje, eriti süsiniku jalajälje (mille kahekordistumist on 
2025. aastaks oodata) hindamiseks ja sellega tegelemiseks, ja kõigi mõjutatud osalejate 
jaoks õiglase konkurentsi tagamiseks ning õiguslike kattumiste vältimiseks võimalike 
tulevaste andmestrateegiat rakendavate õigusaktidega;

8. rõhutab vajadust enne seadusandlikke ettepanekuid konsultatsioonide pidamise ja 
mõjuhinnangute järele, et teha kindlaks võimalikud negatiivsed tagajärjed turuosalistele, 
eriti VKEdele ja idufirmadele ning kodanikuühiskonnale; väidab, et kuna paljudel 
kodanikel ja üksustel, nagu VKEd ja idufirmad, puudub sageli vajalik oskusteave ning 
inim- ja rahalised ressursid, peaks komisjon jätkama selliste algatuste väljatöötamist 
nagu Euroopa andmeportaal ja andmete jagamise tugikeskus, et aidata neil tõhusalt 
tegutseda andmetele juurdepääsu, andmete jagamise ja kasutamise puhul;

Andmetele juurdepääs, andmete jagamine ja õigus andmetele

9. rõhutab andmetele juurdepääsu hõlbustamise ülimat tähtsust, austades samal ajal 
täielikult reegleid, mis käsitlevad isikuandmete kaitset ELi ettevõtjate, eelkõige VKEde 
ja idufirmade jaoks, nende konkurentsivõime jaoks globaalsel areenil, samuti 
teadusuuringute ja kodanikuühiskonna jaoks; on seisukohal, et seda eesmärki aitaks 
saavutada õiglastel ja läbipaistvatel lepingupõhistel kokkulepetel põhinev suurem 
andmete vabatahtlik jagamine sidusrühmade vahel; märgib, et vabatahtlikku andmete 
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jagamist peaks võimaldama kindel õigusraamistik, mis tagab usalduse ja julgustab 
ettevõtjaid andmeid teistele kättesaadavaks tegema, eriti piiriüleselt; lisab, et see 
raamistik peaks toetama investeeringuid andmete jagamise projektidesse, sealhulgas 
tasakaalustatud avaliku ja erasektori partnerluste kaudu, ning seda võib vajaduse korral 
täiendada toetuste ja maksusoodustuste näol tehtavate stiimulitega, kui see on 
proportsionaalne ja kooskõlas riigiabi eeskirjadega; märgib sellega seoses, et praegused 
suurimad digitaalse turu osalised on kõik maksusoodustuste või subsiidiumide kaudu 
saanud toetust kolmandatelt riikidelt, kus nad asuvad, nagu USA ja Hiina;

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et uus andmestrateegia aitaks kaasa 
avaandmete direktiivi kiirele rakendamisele, muutes avaliku sektori andmed ja avaliku 
sektori rahastatud andmed korduskasutatavaks; on seisukohal, et selle hõlbustamiseks 
tuleks julgustada liikmesriike jagama parimaid tavasid;

11. kutsub komisjoni üles hindama teadusasutusi käsitleva avaliku sektori rahastatud 
teadusandmetele avatud juurdepääsu nõudmise eelduse mõju;

12 märgib, et samasse tarneahelasse ja eri sektoritesse kuuluvate ettevõtjate vahel sõlmitud 
vastastikku kasulikud, õiglased, lihtsad, arusaadavad, turvalised, koostalitlusvõimelised 
ja taskukohased andmete vabatahtliku jagamise kokkulepped, mis vastavad kehtivatele 
isikuandmete kaitse eeskirjadele, kiirendavad veelgi enam ELi andmemajanduse 
arengut; juhib tähelepanu asjaolule, et need kokkulepped võivad sisaldada erinevaid 
võimalusi andmeesitajate premeerimiseks, sealhulgas mõlemapoolse vahetuse 
põhimõttel toimivate kavade loomise või nende osalemise stimuleerimise kaudu; kutsub 
komisjoni üles arutama edasi mõiste „andmeväärtus“ ja premeerimissüsteemide teemal 
ning paremini määratlema ja kehtestama „andmealtruismi“ ulatuse; nõuab, et 
liikmesriikide riigihangete protsessid ja rahastamisprogrammid hõlmaksid andmetele 
juurdepääsu ja koostalitlusvõime nõudeid; tuletab meelde, et andmevahetus saab 
toimuda ainult kooskõlas isikuandmete kaitsele kohaldatava õigusraamistiku ja 
andmeesitajate põhiõigustega;

13. kutsub komisjoni hindama võimalust määratleda õiglased lepingutingimused 
eesmärgiga kõrvaldada turuvõimu ja asjaomaste poolte vaheline tasakaalustamatus, 
samuti jälgima turutõrkeid ja võtma vajaduse korral asjakohaseid meetmeid, nimelt 
lahendama turgu valitseva seisundi kuritarvitamise võimalikud juhtumid; toonitab, et 
Euroopa andmeruum tingib vajaduse lubada sidusrühmadel teha üksteisega tihedat 
koostööd; on seetõttu seisukohal, et komisjon peab ettevõtjatele konkurentsivõime ja 
konkurentsiõiguse teemal rohkem suuniseid jagama ning et „safe harbour“-põhimõtete 
ja grupierandeid võiks kaaluda kui võimalusi edendada juurdepääsu ja koostööd 
isiklikuks ja avalikuks otstarbeks andmete jagamise ning koondamise valdkonnas; 

14. on seisukohal, et võimaliku omandiõiguse küsimused, siis kui need tõstatatakse, ja 
andmetele juurdepääsu kontroll on VKEde ja idufirmade jaoks sageli kättesaamatu, kuid 
neil on suur majanduslik mõju; kutsub komisjoni üles neid murekohti nõuetekohaselt 
arvesse võtma ja rõhutab, et selle probleemi lahendamiseks peaks avaliku ja erasektori 
osalejatel olema juurdepääs platvormikeskkondadele, kus nad saaksid oma andmeid 
andmeesitajatele vastuvõetavates tingimustes koondada; rõhutab, et need keskkonnad 
vähendaksid andmete jagamise ja koondamisega seotud ohte ja kulusid, sealhulgas 
kandes tsentraliseeritud keskkonnas õigus-, turva-, tehniliste ja vastavusega seotud 
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küsimuste kulud;

15. tunneb heameelt komisjoni koostöö tulemuste üle liikmesriikidega väärtuslike 
andmestike pakkumise suurendamisel ühises Euroopa andmeruumis vastavalt 
direktiivile 2019/1024 avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe 
taaskasutamise kohta; julgustab tasuvusanalüüsile tuginedes komisjoni laiendama 
korduskasutajale tasuta kättesaadavaks tehtud andmekogumite loetelu ilma piiranguteta 
või minimaalsete juriidiliste piirangutega kasutamisele ja taaskasutamisele peale 
võimaluse nõuda autorsuse äramärkimist, et edendada valdkondi, kus on kõige suurem 
potentsiaal kasutada uuenduslikke tehnoloogiaid, näiteks tehisintellekti; kutsub 
liikmesriike üles tagama juurdepääs avalikule teabele ja ametiasutuste valduses 
olevatele kvaliteetsetele andmetele;

16. soovitab uuenduslikul viisil andmete liikumise tagamiseks eri masinate ja üksuste vahel 
veelgi enam tugevdada koostalitlusvõimet ning kehtestada konsensuspõhised 
tööstussektori juhitavad ühtsed sektoriülesed standardid, eriti andmete kvaliteedi, 
autentsuse ja terviklikkuse puhul; märgib, et märkimisväärse turuvõimuga 
majandusüksused, mis tegutsevad sektoriteüleselt, ei tohiks suuta ise täita lünki 
standardite kehtestamisel; rõhutab avatud, mittekaubanduslike standardite tähtsust 
koostalitlusvõime kõrge taseme ja teiste asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
rahvusvaheliste mittetulundusfoorumite kaasamise tagamiseks; 

17. nõuab Euroopa suuniseid ühtseteks ja struktureeritud andmevorminguteks, mis peaksid 
olema masinloetavad ja põhinema avatud salvestusstandarditel; märgib sellega seoses 
ka vajadust masinatevahelise suhtlemise sidusa määratluse järele, mis on esmatähtis 
asjade interneti tehnoloogiat kasutavate lahenduste levitamiseks, rakendamiseks ja 
arendamiseks ning servtöötluse potentsiaali tugevdamiseks;

18. märgib, et avatud lähtekoodiga tehnoloogia võib aidata edendada ka vastastikku 
kasulikku koostööd ettevõtete vahel, tagades samas läbipaistvuse ja avaliku kontrolli, 
pakkudes seeläbi andmete jagamiseks vajaliku kõrget usalduse taset; julgustab 
eurooplasi seda rohkem arvestama oma plaanides luua Euroopa andmeruumid;

19. rõhutab, et kui riskianalüüs seda näitab, võib usaldusväärset andmehaldust käsitleva 
kavandatava uue raamistiku rakendamine ja jõustamine vajada pädevate asutuste 
juurdepääsu koodile ja andmetele, kui see on hädavajalik ja järgib täielikult 
andmekaitset, privaatsust, intellektuaalomandi õigusi ja ärisaladusi käsitlevat liidu 
seadusandlust, teatud kõrge ohutasemega tehnoloogiate puhul, näiteks rakendused, mida 
valitsusasutused kodanike peal kasutavad;

20. teatab, et oluline on isikuandmeid ja isikustamata andmeid käsitlevatel õiguslikel 
süsteemidel vahet teha, sest kehtivate reeglite keerulisuse ja märkimisväärse 
õiguskindlusetuse tõttu seoses sellega, kas isikuandmed on piisaval määral 
anonüümseks muudetud, on tihti ettevõtjate ainuke võimalus kaubanduslikke 
andmestikke mitte jagada; märgib, et seda erinevust võib tegelikkuses olla keeruline 
teha, arvestades segatud andmete olemasolu, mille jaoks komisjon peaks seetõttu välja 
pakkuma konkreetsed suunised, mis selgitavad, kuidas seda tüüpi andmeid seaduslikult 
töödelda; rõhutab samal ajal, et kehtivad liidu õigusaktid nõuavad, et kui isikustamata 
andmed ja isikuandmed on lahutamatult seotud, kehtivad andmekaitset käsitlevad 
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õigused ja kohustused täies ulatuses kogu segaandmekogumi suhtes, hoolimata 
isikuandmete suhtelisest hulgast võrreldes isikustamata andmetega; rõhutab, et 
isikuandmete kaitse üldmäärust ei kohaldata sellise teabe töötlemisel, mis ei ole seotud 
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, või anonüümseks muudetud isikuandmete 
puhul; on veendunud, et komisjon peaks edendama anonüümseks muutmise meetodite 
edasist uurimist, selgitama nende õiguslikku alust, määratlema nende kasutamise 
konkreetsed kriteeriumid ja soodustama nende kasutuselevõttu; märgib, et komisjon 
peaks seeläbi avaldama arvamust ka ülemineku kohta andmete jagamiselt 
andmetöötluse jagamisele, tagades samal ajal, et ei jagataks isikuandmeid ega andmeid, 
mis võimaldavad isikuandmete rekonstrueerimist, kui need sisaldavad andmetöötluse 
tulemusi, rakendusliideseid kui vahendit muuta juurdepääs isikuandmetele abstraktseks 
ilma neid jagamata, sünteetiliste andmete kasutamist, mis annavad täieliku 
andmekogumi omadused ilma tegelikke isikuandmeid sisaldamata, ja 
katsetuskeskkondasid, mis töötavad eraldi andmebaasidel ilma tegelikke isikuandmeid 
sisaldamata;

21. nõuab toorandmete ja anonüümsete andmete kättesaadavuse suurendamist ettevõtetelt 
riigile ja ettevõtetevahelises suhtluses, eriti andmete puhul, mis on loodud seoses 
üldhuviteenuste osutamisega või mis on avalikes huvides või seotud avalikult 
kaasrahastatud ülesannete täitmisega; rõhutab, et kuna need andmed on olulised ja 
ühiskonna jaoks väärtuslikud, tuleks need üldise heaolu huvides kättesaadavaks ja 
korduskasutatavaks teha, austades samal ajal isikuandmete kaitse põhimõtteid;

22. rõhutab vajadust ühtlustada ja reguleerida piiriüleste suhete korral avalike üksuste 
vahelist (G2G, valitsustevahelist) andmevahetust; märgib, et riigiasutuste vahelise 
andmevahetuse ulatuse ja mahu järkjärguline laiendamine, näiteks õigusemõistmise 
valdkonnas, võib viia tõhusama kuritegevuse vastase võitluseni ja piiriüleste vaidluste 
tõhusama käsitlemiseni kooskõlas isikuandmete kaitse, põhiõiguste ja õigusriigi 
põhimõtetega;

23. rõhutab vajadust täpsustada masinate või muude seadmete abil andmeid loovate isikute 
ja ettevõtete lepingupõhiseid õigusi, ja eelkõige õigusi andmetele juurde pääseda, neid 
portida, kutsuda teist osapoolt üles andmete kasutamine lõpetama, neid parandada või 
kustutada, tuvastades samas ka nende omanikud ja piiritledes selliste õiguste olemust; 
märgib, et võib kaaluda võimalust, et vabavara kogukond kasutab andmeid ja toodab 
tarkvara üldsusele, ilma et neile kohalduksid automaatselt kohustused, mis on 
konkreetselt välja töötatud selliste ettevõtete jaoks, mis toodavad ja kasutavad andmeid 
oma ametiülesannete täitmisel; 

24. rõhutab pilveteenuste – mis on andmete kogumise ja töötlemise oluline vahend – 
tähtsust digitaalse majanduse potentsiaali täielikul ärakasutamisel; rõhutab, et uued 
regulatsioonid peaksid tagama andmete ülekantavuse erinevate teenusepakkujate vahel 
ning võtma arvesse andmete turvalisuse ja pilveteenuse pakkujalt taastamise probleemi 
siis kui ta need tegevused lõpetab;

25. tuletab meelde praegust üldist andmekaitserežiimi, nagu on sätestatud 
määruses 2016/679/EL füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus); rõhutab vajadust 
vaadata läbi e-privaatsuse direktiiv eesmärgiga luua ELi ettevõtetele võrdsed 
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võimalused andmete hankimisel ja kasutamisel;

Vastutus andmete eest

26. usub, et kuigi praegused vastutuse põhimõtted ja tehnoloogianeutraalsed vastutuse 
reeglid on üldiselt digitaalmajandusele ja enamikule kujunemisjärgus tehnoloogiatele 
sobilikud, on siiski mõningaid juhtumeid, näiteks tehisintellekti süsteemide haldureid 
puudutavad juhtumid, kus õiguskindluse suurendamiseks ja andmete ebaseadusliku 
kasutamise korral mõjutatud isiku jaoks piisava hüvitiste süsteemi loomiseks on 
vajalikud uued või täiendavad vastutust käsitlevad reeglid;

27. nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi sarnaste võimalike õiguslike lünkade põhjaliku 
hindamise seoses vastutusega andmete eest, näiteks tehisintellekti ja muu kui 
tehisintellekti põhjustatud kahjude eest, mis tulenevad andmekogumite puudustest või 
ebatäpsusest, ning hindaks võimalikke kohandusi kehtivatesse vastutussüsteemidesse 
enne uute seadusandlike ettepanekute esitamist;

28. rõhutab vajadust jälgitavate ja – nii suures ulatuses kui see on võimalik liidu õiguse 
kohaselt – avalikkusele kättesaadavate algoritmide koolitusandmete järele; on 
seisukohal, et sellistes valdkondades nagu tervishoid peab vastutus lasuma 
lõppkokkuvõttes füüsilisel või juriidilisel isikul;

Intellektuaalomandi õigus, ärisaladused ja andmebaasidirektiiv

29. rõhutab, et Euroopa andmestrateegia rakendamisel tuleb leida tasakaal andmete laiema 
kasutamise ja jagamise edendamise ning intellektuaalomandi õiguse, ärisaladuste aga ka 
selliste põhiõiguste nagu privaatsuse kaitsmise vahel; rõhutab, et tehisintellekti 
algoritmide koolitamiseks kasutatavad andmed tuginevad mõnikord struktureeritud 
andmetele, näiteks andmebaasidele, autoriõigusega kaitstud teostele ja muudele 
intellektuaalomandi õigustega kaitstud loomingutele, mida tavaliselt ei saa pidada 
andmeteks; 

30. nõuab, et komisjon viiks eelnevalt läbi mõjuhinnangud selle kohta, kas andmepõhine 
digitaalmajandus nõuab muudatusi või kohandusi intellektuaalomandi õiguste praeguses 
õigusraamistikus, et edendada innovatsiooni ja uue digitaaltehnoloogia kasutuselevõttu; 
väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle andmebaasidirektiiv läbi vaadata ja 
ärisaladuste kaitset käsitleva direktiivi rakendamist täiendavalt selgitada; 

31. märgib, et autoriõigusega kaitstud sisu kasutamist andmesisestusena tuleb hinnata 
kehtivate reeglite ja autoriõiguse direktiivis sätestatud teksti- ja andmekaeve erandi ning 
sellega seotud õiguste valguses digitaalsel ühtsel turul; kutsub komisjoni üles välja 
andma suunised selle kohta, kuidas endale õiguste jätmine tehakse tsentraliseeritud 
viisil avalikult kättesaadavaks;

Jurisdiktsioon, kohaldatav õigus ja menetlusõigus

32. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid tagamaks, et välisriikide jurisdiktsioonide 
õigusaktide, näiteks USA seaduse CLOUD Act või 2017. aasta Hiina riiklikku luuret 
käsitleva seaduse kohaldamine ei kahjustaks liidu kodanike põhiõigusi ega tooks kaasa 
õiguskindlusetust ja ebasoodsaid olukordi liidu ettevõtetele; juhib sellega seoses 
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tähelepanu Euroopa Liidu Kohtu hiljutisele kohtupraktikale;

33. rõhutab, et andmete seadusliku kasutamise, neile juurdepääsu või nende jagamise kohta 
on vaja ühtseid reegleid, et kiirendada uuenduslike andmeruumide arengut ELis ja 
võimaldada meie ettevõtetel kogu maailmas konkureerida; 

34. märgib, et komisjon peaks täiendavalt hindama tsiviilkohtumenetluse seaduse praeguse 
õigusraamistiku muudatusi, et vähendada erainvestorite jaoks olemasolevaid 
investeerimistakistusi; kutsub komisjoni sellega seoses üles viivitamata ja piisaval 
määral järgima Euroopa Parlamendi resolutsiooni tsiviilkohtumenetluse ühiste 
miinimumnõuete kohta1.

1 ELT C 334, 19.9.2018, lk 39.
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