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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa teadlaste koostöö, teabe kasutamine ja vahetus alati kooskõlas 

andmekaitseasutustega ning uute tehnoloogiliste lahenduste, sh pilvandmetöötluse ja 

Euroopa teaduse digiteerimise kasutamine on digitaalse ühtse turu väljaarendamise 

seisukohalt keskse tähtsusega; arvestades, et Euroopa avatud teaduse pilv avaldab 

positiivset mõju teaduse arengule Euroopas; ning arvestades, et seda tuleb arendada ja 

kasutada, võtta nõuetekohaselt arvesse põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi; 

1. rõhutab, et Euroopa avatud teaduse pilve väljaarendamisel tuleb võtta nõuetekohaselt 

arvesse põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi, eelkõige andmekaitse ja eraelu 

puutumatuse õigust ning õigust vabadusele ja turvalisusele, ning järgida tuleb lõimitud ja 

vaikimisi eraelu puutumatuse põhimõtteid ning proportsionaalsuse, vajalikkuse, andmete 

minimeerimise ja eesmärgi piiramise põhimõtteid; tunnistab, et täiendavate 

kaitsemeetmete kohaldamine, nagu pseudonüümide kasutamine või andmete 

anonüümseks muutmine või krüptograafia, sh krüpteerimise kasutamine, võib vähendada 

riske ja parandada asjaomaste andmesubjektide kaitset isikuandmete kasutamisel 

suurandmete rakendustes või pilvandmetöötluses; tuletab meelde, et andmete 

anonüümseks muutmine on pöördumatu protsess, ja kutsub komisjoni üles koostama 

suunised andmete anonüümseks muutmise kohta; kordab, et tundlikud andmed vajavad 

erilist kaitset kooskõlas kehtivate õigusaktidega; toonitab, et tarbijate usalduse loomiseks 

selle Euroopa pilvandmetöötluse algatuse vastu on vaja kohaldada eespool nimetatud 

põhimõtteid koos kõrgete kvaliteedi-, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse standarditega; 

2. toonitab, et avatud standardite ning vabavara ja avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine 

on väga oluline vajaliku läbipaistvuse tagamiseks seoses isikuandmete ja muud liiki 

tundlike andmete tegeliku kaitsmisega; 

3. usub, et ELi kehtivad andmekaitset reguleerivad õigusaktid, eriti hiljaaegu vastu võetud 

isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus (EL) 2016/679)1 ja direktiiv, mis käsitleb 

füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude 

tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 

kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist, 

(direktiiv (EL) nr 2016/680)2 sisaldavad tugevaid tagatisi isikuandmete, sh 

teadusuuringute eesmärgil kogutavate, koondatavate ja pseudonümiseeritud andmete ning 

tervisega seotud tundlike andmete kaitseks koos eritingimustega, mis puudutavad andmete 

avaldamist ja avalikustamist, andesubjektide õigust esitada vastuväiteid edasise töötlemise 

suhtes ja eeskirju õiguskaitseasutuste juurdepääsu kohta kriminaaluurimiste raames; 

kutsub komisjoni üles võtma neid tagatisi arvesse Euroopa avatud teaduse pilve ning seal 

säilitatavatele andmete juurdepääsu reguleerivate rakenduseeskirjade väljatöötamisel; 

tunnistab, et ühtlustatud lähenemine isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisele, sh 

suunised, täitmise vahendid, kodanikele, teadlastele ja äriühingutele suunatud teadlikkuse 

                                                 
1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 
2 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.  
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tõstmise kampaaniad, on väga olulised, eriti Euroopa avatud teaduse pilve 

väljaarendamiseks ja teadusalase koostöö lihtsustamiseks, sh kõrgjõudlusega 

andmetöötluse abil; 

4. usub, et andmete vaba liikumine on kasulik digitaalse majanduse ning teadus- ja 

uurimistegevuse jaoks; toonitab, et komisjoni andmete vaba liikumise algatus peaks 

võimaldama kasvaval Euroopa pilvandmetöötluse sektoril olla ülemaailmses 

innovatsiooni võidujooksus esireas, sh teaduse ja innovatsiooni eesmärgil; tuletab meelde, 

et isikuandmete mis tahes edastamisel pilvetaristutesse või muudesse väljaspool liitu 

asuvatesse vastuvõtjatesse tuleks järgida isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud 

isikuandmete edastamise eeskirju ning komisjoni andmete vaba liikumise algatus peaks 

olema nende sätetega kooskõlas; toonitab, et algatuse eesmärk peaks olema ka vähendada 

piiranguid selle osas, kuhu äriühingud peaksid paigutama taristu või kus andmeid 

säilitama, kuna need piirangud takistaksid Euroopa majanduse arengut ega laseks 

teadlastel kasutada ära andmepõhise teaduse kõiki eeliseid, säilitades samal ajal 

andmekaitset reguleerivate õigusaktidega kooskõlas olevad piirangud, et hoida ära 

Euroopa avatud teaduse pilvega seotud võimalikud tulevased kuritarvitused; 

5. rõhutab, et teadusringkonnad vajavad ohutut, turvalist ja avatud lähtekoodiga suure 

võimsusega taristut, et edendada teadusuuringuid ja hoida ära võimalikke julgeolekuriske, 

küberrünnakuid või isikuandmete väärkasutust, eelkõige suurte andmemahtude kogumisel, 

säilitamisel ja töötlemisel; palub, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid ja stimuleeriksid 

vajaliku tehnoloogia, sh krüptograafiliste tehnoloogiate väljaarendamist, võttes arvesse 

lõimitud julgeoleku lähenemist; toetab komisjoni püüdlusi edendada koostööd avaliku 

sektori asutuste, Euroopa tööstuse, sh VKEde ja idufirmade, teadlaste ja akadeemiliste 

ringkondade vahel suurandmete ja küberturbe valdkonnas alates uurimis- ja 

innovatsiooniprotsessi varastest etappidest, et teha võimalikuks innovatiivsete ja 

usaldusväärsete Euroopa lahenduste ja turuvõimaluste loomine, tagades seejuures ohutuse 

piisava taseme; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks võimalikult tugevate krüpteerimissüsteemide, mida ei 

ole võimalik kahjustada isegi vaenulikel välisriikidel ja mis kaitsevad vajaduse korral 

teadusringkondade tööd ELis, tugeva ja olulise arendamise; 

7. usub kindalt, et liit peaks olema isikuandmete, sh tundlike andmete ohutuse ja kaitse osas 

esirinnas ning peaks toetama kõrgetasemelist andmekaitset ja andmeturvet kogu 

maailmas; usub, et ELi andmekaitseraamistik koos kaasava küberjulgeoleku strateegiaga, 

millega tagatakse usaldusväärsed andmetaristud, mis on kaitstud andmete kadumise, 

puutumatuse rikkumise või rünnakute vastu, võiksid olla Euroopa äriühingute 

konkurentsieeliseks eraelu puutumatuse osas; nõuab tungivalt, et Euroopa avatud teaduse 

pilv säilitaks teadusliku sõltumatuse ja teadusuuringute objektiivsuse ning kaitseks 

teadusringkondade tööd kogu liidus. 
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