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President Toomas Hendrik Ilves, kes juhtis viimased kaks ja pool aastat Euroopa Komisjoni
palvel Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoda (Steering Board of the European Cloud
Partnerhip), andis täna Brüsselis Euroopa Komisjoni digitaalarengu volinik Neelie Kroes'ile üle
nõukoja koostatud lõppraporti.

      

President Ilves, kes viibib töövisiidil Brüsselis, ütles raportit üle andes, et Euroopa inimeste
heaolu tõstmiseks on vajalik otsida uusi lahendusi. "Pilvetehnoloogia on üks neist lahendustest,
mis mõjutab võrgustunud infoühiskonna arengut ning ergutab majanduskasvu. Meie töögrupi
eesmärk oli astuda samm selles suunas, et pilvelahendused võetaks kasutusse kogu Euroopas
– nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris," märkis president Ilves, lisades: "Täna üle antud
raport on alles algus. Meie lõplik eesmärk on saada Euroopa Liidu ühisturg sel alal tõeliselt
toimima."

  

Töögrupi, millesse kuulusid nii pilveteenuste osutajad, riikide valitsuste kui ka erinevate
kogukondade esindajad, töö tulemusena on valminud soovitused pilvetehnoloogia laiemaks
kasutuselevõtuks. Raport kaardistab ka peamised probleemid, mis on seni takistanud piiriüleste
pilveteenuste levikut nagu näiteks uuendamata seadusandlus, sõltumatu kontrolli puudumine
pilveteenuste osutajate üle ja liikmesriikide erinevad privaatsuse kaitse nõuded.

  

Täna Euroopa Komisjonile üle antud visioonidokumendile "Trusted Cloud Europe" on igaühel
võimalik järgneva pooleteise kuu jooksul anda tagasisidet, mis on omakorda sisend komisjoni
edasisse tööplaani.

  

President Ilvese juhitud nõukogusse kuulusid 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),
Bernard Charles (Dassault Systèmes'i president ja tegevjuht).

  

President Ilves osaleb töövisiidi käigus ka mainekal Brüsseli Foorumil. Tagasi Eestisse jõuab
riigipea esmaspäeval.
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Pressiteatele on lisatud Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoja lõppraport .

  

* 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 6226
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