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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ELi e-õiguskeskkonna portaal on teabe ja õiguskaitse kättesaadavuse 

tagamisel esmatähtis vahend ning kujutab endast olulist sammu ELi avaliku halduse 

kaasajastamise saavutamisel; 

B. arvestades, et teabe parem kättesaadavus ning täiustatud digitaalsete vahendite laialdasem 

kasutus äriühinguõigusega seotud formaalsuste täitmisel kogu ettevõtte elutsükli jooksul 

peaks suurendama õiguskindlust ja vähendama ettevõtte kulusid; 

C. arvestades, et kogu liidus jätkatakse jõupingutusi elektrooniliste äri- ja 

maksejõuetusregistrite omavaheliseks ühendamiseks, mis on tähtis siseturul läbipaistvuse 

ja õiguskindluse tagamiseks; 

D. arvestades, et nendele registritele ei ole veel võimalik luua ühtset juurdepääsupunkti e-

õiguskeskkonna portaali kaudu, kuna liikmesriikides on kasutusel erinevad tehnilised 

standardid; arvestades, et on vaja täiendavaid jõupingutusi selleks, et ELi üldsuse 

kasutusse jõuaksid kättesaadavad, koostalitlusvõimelised ja kasutajasõbralikud e-valitsuse 

vahendid; arvestades, et õigusalase tööga seotud andmete laadi silmas pidades on e-

õiguskeskkonna kasutamise põhiline eeltingimus teatav andmete turvalisus ja kaitse 

andmetöötlusel; 

E. arvestades, et jätkuvalt tehakse jõupingutusi selleks, et parandada liikmesriikide 

haldusasutuste koostööd teatavate haldusteenuste lihtsustamise ja digiteerimise kaudu; 

F. arvestades, et avatud standardite kasutamine on põhjapaneva tähtsusega selleks, et 

võimaldada ELi kodanikel osaleda riiklikes platvormides ja mitte sundida kodanikke 

kasutama oma valitsusega suhtlemiseks tootjapõhised programme; 

G. arvestades, et peamised progressi võimaldavad digitehnoloogiad peaksid toetama kõiki 

jõupingutusi avalike teenuste ajakohastamiseks ja täiustamiseks, et pakkuda kiireid ja 

kvaliteetseid teenuseid, eesmärgiga suurendada kodanike liikuvust ja luua ettevõtjatele 

piiriülesed avaliku halduse struktuurid, aidates nii suurendada konkurentsivõimet ja muuta 

seega ELi atraktiivsemaks kohaks, kuhu investeerida ja kus elada; 

H. arvestades, et praegu astutakse samme selleks, et toetada liikmesriikide täielikku 

üleminekut e-riigihangetele ning lepinguregistrite ja koostalitlusvõimeliste e-allkirjade 

kasutamist liikmesriikide avalikus sektoris; 

1. palub komisjonil parandada teadlikkust e-õiguskeskkonna portaali tähtsusest ja selle 

kasutusvõimalustest ning teha sellest portaalist ühtne kontaktpunkt, mis pakub kogu 

asjakohast õigusteavet ja tagab õiguskaitse kättesaadavuse liikmesriikides; märgib siiski, 

et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ei ole mitte kõigile menetlusosalistele võrdselt 

kättesaadav ning kõigil ei ole selle kasutamiseks vajalikke oskusi, mis võib tähendada, et 

õiguskaitse kättesaadavus on nende jaoks piiratud; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks 

pöörata sellele, et e-õiguskeskkonna portaalile oleks juurdepääs ka puuetega inimestel; 
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2. kutsub komisjoni üles e-õiguskeskkonna portaali ning digitehnoloogia ärilistel 

eesmärkidel ja kogu avalikus sektoris kasutamist edendama ja edasi arendama, et 

kiirendada e-identimise (eID) piirülest ja valdkondadevahelist kasutamist, sh mobiil-ID-d 

ja usaldusteenuseid siseturu e-tehingute jaoks (e-allkiri ja muud eIDASe teenused1, 

veebisaidi autentimine ja e-andmevahetusteenused); 

3. rõhutab vajadust säilitada inimmõõde, millest lähtuvalt on teenused elektroonilisel kujul 

kättesaadavad täiendavalt, et kodanikele oleks võimalik pakkuda ka personaalset 

nõustamist ja individuaalseid lahendusi; 

4. tunneb heameelt e-CODEXi kasutuselevõtu üle, mis võimaldab otsest sidet kõigi 

liikmesriikide kodanike ja kohtute vahel ning on seega oluline samm hõlbustamaks 

piiriülest juurdepääsu avalikele teenustele; nõuab lisaks omavahel ühendatud 

andmebaaside loomist ELi tasandil, et hõlbustada veelgi enam ELi õigusasutuste 

koostalitlust; tuletab siiski meelde, et dokumentide ja identiteedi turvalisus ning ka 

võrguturve on endiselt suur probleem; tuletab meelde, kui tähtis on selliste 

digitaalteenuste rakendamisel austada isikuandmete kaitset ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta põhimõtteid, nagu õigus eraelu puutumatusele; 

5. kiidab nõukogu ja komisjoni töö eest, mida nad on teinud, võttes kasutusele Euroopa 

kohtulahendi tunnuse (ECLI), mis on väga kasulik õigusalaste uuringute ja 

kohtutevahelise dialoogi jaoks, ning tunneb heameelt Euroopa kohtulahendi tunnuse 

otsingumootori loomise üle, mis peaks parandama õigusteabe kättesaadavust kogu liidus; 

6. kutsub komisjoni üles kaaluma täiendavaid võimalusi edendamaks digitaalseid lahendusi 

formaalsuste täitmiseks kogu ettevõtte elutsükli vältel, ettevõtte dokumentide 

elektroonilist täitmist ning piiriülese ja muu teabe edastamist äriregistritele; märgib, et 

selles valdkonnas võib õigusloome olla ainus võimalus, kuidas luua kogu ELi hõlmavatele 

digitaalsetele lahendustele asjakohane õigusraamistik; 

7. rõhutab, et e-valitsus on eriti tähtis väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kelle 

tööjõu suurus ja kasutatavad vahendid on piiratud; 

8. nõuab e-valitsuse lahenduste ostmise ja rakendamise kooskõlastamist ELi tasandil, et 

veelgi hõlbustada andmevahetust; 

9. on seisukohal, et tegevuskava sujuvaks rakendamiseks on vaja selgeid tähtaegu ja 

konkreetseid bürokraatia vähendamiseks mõeldud meetmeid; 

10. on seisukohal, et tegevuskava õigeaegse üleeuroopalise rakendamise võimaldamiseks 

peaksid liikmesriigid looma ametnikele ja poliitikakujundajatele e-valitsuse teenuste 

teemalisi erikoolitusi; 

11. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid edendama teabe- ja hariduskampaaniaid, et ELi 

kodanikud võiksid uute e-valitsuse portaalide ja teenustega kaasnevaid võimalusi täielikult 

                                                 
1 E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste Euroopa ühtsel turul kehtivate standardite kogum. 

See kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrusega (EL) nr 910/2014 e-identimise ja 

e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

1999/93/EÜ. 
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ära kasutada; 

12. kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike selliste automaatsete tsentraliseeritud 

mehhanismide kasutuselevõtul, mis võimaldavad õigel ajal identifitseerida kõiki füüsilisi 

ja juriidilisi isikuid, kelle valduses või kontrolli all on liikmesriigi territooriumil maa ja 

hooned, et vältida finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise 

eesmärgil; on seisukohal, et rahapesu andmebüroodel ja pädevatel ametiasutustel peaks 

olema sellele teabele riiklikul tasandil otsene juurdepääs ning teiste liikmesriikide 

rahapesu andmebürood peaksid saama kesksete mehhanismide kaudu sellega tutvuda ja 

sellekohaseid otsinguid teha; 

13. on seisukohal, et liikmesriikide äri- ja maksejõuetusregistrite elektroonilist ühendamist 

tuleks kiirendada, ning rõhutab, kui tähtis on selline ühendamine siseturu jaoks; rõhutab, 

et mis tahes esitatava teabe puhul tuleks järgida ühtset Euroopa malli või raamistikku; 

14. julgustab avama avaliku sektori andmeid ja teenuseid, et edendada uusi võimalusi 

teadmiste, majanduskasvu ja töökohtade jaoks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

edendama avalike digitaalsete lahenduste väljatöötamisel avatud standardeid; 

15. kutsub komisjoni üles algatama ja rakendama meetmeid, mis annavad ettevõtjatele 

võimaluse teha riigihankelepingute saamiseks pakkumisi elektrooniliselt kogu ELis, ning 

panema rõhku riiklike elektrooniliste riigihankesüsteemide, Euroopa ühtse 

hankedokumendi, e-Certise ja e-arveldamise väljatöötamisele; 

16. peab sellega seoses oluliseks, et komisjon ja liikmesriigid teeksid koostööd IKT 

hankestandardite Euroopa kataloogi prototüübi väljatöötamisel, et lihtsustada digitaalsete 

lahenduste hankimisel koostalitlusvõimet, julgustades viitama ühistele IKT riigihangete 

standarditele ja profiilidele; 

17. kutsub komisjoni üles pöörama oma õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 

ellu viies suuremat tähelepanu koostalitlusvõimele ja sellele, kuidas digitehnoloogia tõhus 

kasutamine võiks olla kasuks olemasoleva siseturu õigustiku läbivaatamisel ja uute 

ettepanekute koostamisel. 
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