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Eesti seisukohad komisjoni teatise 
„Euroopa pilvandmetöötluse algatus. 
Konkurentsivõimelise andme- ja 
teadmuspõhise majanduse ülesehitamine 
Euroopas“ kohta 

 
 
 
Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152¹ esitan Vabariigi Valitsuse 9. juuni 
2016. a istungil heaks kiidetud Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 
pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse 
ülesehitamine Euroopas“ kohta.
 
Eesti esindajatel Euroopa Liidu Nõukogu erinevatel tasanditel tuleb väljendada järgmisi 
seisukohti: 
 
1. Toetame Euroopa Komisjoni ettepanekut arendada välja avatud teaduse pilvteenus, mis 
muudab juurdepääsu teadusandmetele ja arvutusressurssidele lihtsamaks, odavamaks ja 
tõhusamaks. 
 
2. Avatud teaduse pilvteenuse loomiseks ning rahastamiseks on vaja luua selge üleeuroopaline 
juhtimisstruktuur, kuhu kuuluks ka liikmesriikide esindajad. Tuleb tagada riikide võrdsetel ja 
läbipaistvatel alustel osalemine teaduspilve tegevustes ja üleeuroopaliste andmetaristute 
loomisel. 
 
3. Avatud teaduse pilvteenuse loomisel peab olema selge rahastamise mudel. Teatises esitatud 
algatuste suhtes peab olema selge, millistel juhtudel kasutatakse olemasolevat rahastust ja 
millele eeldatakse uut rahastust. Leiame, et eraraha kaasamine on oluline, kuid ei tohi 
takistada eri osaliste juurdepääsu teadusandmetele ja andmetaristutele.
 
4. Leiame, et teaduspilve loomisel tuleb tugineda olemasolevatele infrastruktuuridele ja 
võrgustikele ning kasutada hajusat arhitektuuri (sarnaselt Eesti e-riigi X-tee loogikaga). 
Ühendamist tuleb alustada kesksete andmestandardite ja andmeedastusnõuete kokkulepetest. 
Kuna olemasolev süsteem on teadusvaldkondade põhine, tuleb taristute ühendamisel arvestada 
olemasolevate erialaste andmetaristute eripäradega.
 
5. Teadlaste paremaks valmisolekuks kasutada teaduspilve teenuseid ja andmetaristut on vaja 
teha õigeaegset ja asjakohast selgitustööd. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata suurandmetega 
seotud andmetöötluse oskuste ja teadlaste digioskuste arendamisele. 
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