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President Toomas Hendrik Ilves rõhutas täna Berliinis kogunenud Euroopa pilvandmetöötluse
arendamise nõukoja koosolekul ja sellele järgnenud konverentsil "Euroopa avaliku sektori
valmisolek pilvandmetöötluseks" vajadust kaitsta inimesi pahatahtlike andmebaaside rikkumiste
eest. "Euroopa Liidu riigid peavad tagama oma kodanike digiandmete turvalisuse," sõnas Eesti
riigipea.

      

"Hiljutised skandaalid on tõstnud avaliku debati teemaks digiandmete privaatsuse küsimuse,
kuid sellest veelgi ohtlikum on andmete rikkumine ja moonutamine, mis võib ohustada
inimelusid ja ühiskonna toimimiseks vajalikku taristut – mõelgem kahjudele, mis võivad tekkida,
kui andmebaasides muudetakse pahatahtlikult inimeste veregruppe või valgusfoori tsükleid,"
ütles president Ilves.

  

President Ilvese hinnangul peavad Euroopa Liidu riigid tagama oma kodanikele turvalise
süsteemi, mis suudab tõrjuda taolisi rünnakuid. "Siinkohal tooksin eeskujuks Eesti X-tee, mitte
tingimata selle tehnilise lahenduse, kuivõrd mõtteviisi poolest, et andmed peavad olema
kaitstud kindla isikutuvastussüsteemiga," lisas riigipea.

  

Tänastel üritustel arutati Euroopa Liidu üleste e-teenuste tulevikku ja sellega seotud
võtmeküsimusi nagu riikide üleselt jagatava info sisu, privaatsuse tagamist ja koostööks
vajalikku seadusandlust.

  

* President Ilves asus juhtima Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoda (Steering Board
of the European Cloud Partnerhip) eelmisel aastal Euroopa Komisjoni palvel. Nõukoja
eesmärgiks on edendada piiriüleste digitaalsete avalike teenuste kasutust Euroopa ettevõtluses
ning avalikus sektoris.

  

Nõukogusse kuuluvad mitmed vastava valdkonna eestkõnelejad ja asjatundjad, nende seas ka
Lèo Apotheker (Hewlett-Packard'i kunagine tegevjuht), Christian Fredrikson (F-Secure
Corporation'i president ja tegevjuht), Hans Vestberg (Ericsson'i president ja tegevjuht), Werner
Vogels (Amazon'i asepresident), Thierry Breton (ATOS'e tegevjuht) ning Bernard Charles
(Dassault Systèmes'i president ja tegevjuht). Viimati kohtuti sel suvel Tallinnas.
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Pilvandmetöötlus tähendab andmete (näiteks tekstifailide, piltide, videote) ja tarkvara
salvestamist kaugemal asuvates arvutites, millele kasutajad pääsevad ligi enda valitud
seadmetest interneti kaudu.

  

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229

 2 / 2


