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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et võimalusi, mis Euroopas kodanikele ja ettevõtetele mõeldud veebiteenuste 
edendamiseks on, tuleks täielikult ära kasutada; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
veebis kättesaadavaid teabe- ja haldusmenetlusi parandama ja arendama;

2. palub komisjonil töötada välja põhjalik strateegia, mille põhjal arendada välja täielikult 
digitaalne Euroopa, mille üheks osaks on e-valitsus; rõhutab, et e-valitsuse tegevuskava 
2011–2015 on ainulaadne võimalus Euroopa ja riigi tasandi haldusasutuste 
ajakohastamiseks ja nende kulude vähendamiseks ning et see võimaldab nendel asutustel 
kasutada täielikult ära Euroopa edasise integreerumise potentsiaali, edendada 
majanduskasvu, innovatsiooni, kodanike liikuvust, ettevõtjate, eeskätt VKEde 
ärivõimalusi ja üldsuse osalemist poliitika kujundamises;

3. juhib tähelepanu e-valitsuse tegevuskava eesmärkide ja ELi digitaalse tegevuskava 
tulemusliku rakendamise vahelisele seosele; rõhutab, et e-valitsus sõltub tehnilistest 
tingimustest, mis on seotud piiriülese koostalitlusvõime, avatud spetsifikatsioonide, 
teabevahetuse ja alusrakenduste (nagu isikute elektrooniline tuvastamine ja 
maksesüsteemid) kasutamisega;

4. on seisukohal, et e-valitsust tuleks pidada sammuks avatud valitsemisviisi suunas, mis on 
läbipaistev ning osalust ja koostööd soosiv; kutsub sellega seoses liikmesriike üles 
soodustama kodanike osaluse suurendamiseks vaba juurdepääsu avalikule teabele ja teise 
põlvkonna interneti kasutamist; on seisukohal, et avatud valitsuse põhimõtet tuleb 
rakendada astmelise protsessina, mille vahe-eesmärgid on järgmised: suurendada 
läbipaistvust, võimaldada osalemist, hõlbustada koostööd ja rakendada üksusteülest 
valitsemisprotsessi;

5. rõhutab, et seoses digitaalse ühtse turuga peab EL kasutama täielikult ära tehnoloogilise 
arengu võimalusi, IKT-lahendusi ja internetti, et töötada Euroopas välja vähem kulukad, 
mõjusamad ja läbipaistvamad e-valitsuse ja e-halduse süsteemid, millest oleks palju kasu 
Euroopa kodanikel, tarbijatel, kohalikel asutustel ja VKEdel;

6. kutsub komisjoni üles e-valitsuse teenuste väljatöötamisest rohkem osa võtma, st andma 
suuniseid ja tuge, koguma parimaid tavasid ja soodustama teabevahetust liikmesriikide 
vahel;

7. rõhutab vajadust hõlbustada ühtse turu raames isikute liikuvust ning vähendada kodanike 
igapäevaelus bürokraatiat, võimaldades neil suhelda, teha ülekandeid ja vahetada 
elektroonilisi dokumente ning teavet avalike haldusasutustega kogu ELi piires ja tagades 
näiteks sotsiaalkindlustusõiguste tegeliku ülekantavuse; rõhutab, et juurdepääs 
veebimenetlustele ja -teabele võiks vähendada bürokraatiat ja kulusid, suurendada 
valitsemise tõhusust ja oluliselt parandada isikute suhteid kõikide haldustasanditega ja ELi 
ärikeskkonnaga;
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8. rõhutab, et liikmesriikides tuleb avaliku sektori edasisel digitaalsel täiustamisel ja 
uuendamisel võtta arvesse tavakodanike ja eeskätt kõige ebasoodsamas olukorras 
kodanike, nagu noorte, hariduseta, puudega ja internetile juurdepääsuta inimeste 
esmavajadusi, et kõigil ELi kodanikel oleks kvaliteetsetele avalikele teenustele võrdne 
juurdepääs;

9. palub komisjonil ja liikmesriikidel jätkata kodanike teavitamist olemasolevatest ELi 
portaalidest, nagu SOLVIT ja Teie Euroopa, sest praegune teabepuudus takistab veelgi 
ärikeskkonna ja tarbijakaitse korralduse arengut, eriti piiriülestes valdkondades;

10. palub, et komisjon hoiaks end kursis kõigi veebipõhiste probleemilahendamise 
vahenditega ning komisjoni enda ja liikmesriikide teabeportaalidega, ning võimaluse 
korral ühendaks või koondaks need; soovitab arendada uusi internetiportaale üksnes juhul, 
kui nende integreerimine olemasolevatesse ei ole võimalik;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles arendama ettevõtetele põhjalikke e-valitsuse 
portaale, mille abil hõlbustada ettevõtte loomist ja piirülest tegevust; on arvamusel, et 
teenuste direktiivi kohased ühtsed kontaktpunktid võiksid nendele teenustele aluseks olla;
märgib, et liikmesriikide vahel on ühtsete kontaktpunktide kasutajasõbralikkuses, 
kättesaadavuses ja pakutavates teenustes suuri erinevusi; palub komisjonil seda olukorda 
pidevalt jälgida ning liikmesriikidele vajadusel nõu ja tuge anda;

12. on täiesti veendunud, et e-valitsuse edendamist ja VKEdele pakutavate turvaliste e-
teenuste arengut tuleb pidada konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu loomise üheks 
peamiseks prioriteediks kooskõlas Euroopa väikeettevõtlusalgatusega „Small Business 
Act” ja põhimõttega „kõigepealt mõtle väikestele”;

13. rõhutab, et e-valitsuse tegevuskava raames taristuid ja teenuseid arendades peab olema 
tagatud ja liikmesriikides ühtlaselt rakendatud isikuandmete optimaalne kaitse ja 
sellekohased eeskirjad, et takistada igasugust isikuandmete, nt ostuharjumusi puudutava 
teabe, tervisliku seisundi ja tervist puudutavate andmete ebaseaduslikku jälgimist, ning 
tagada tuleb see, et andmeid kasutatakse ainult õiguspärastel eesmärkidel, näiteks 
maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks, ja et kogutud teavet vahetatakse ainult 
rangelt vajalikul määral;

14. rõhutab, et andmekaitse tagamiseks ja andmete kaitsmiseks küberrünnakute eest tuleb 
edendada ja kasutada teadus- ja arendustegevuse kõige eesrindlikumat tehnoloogiat;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parendama kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
kaasamist seoses juurdepääsuga avaliku sektori teabele praeguses teabejagamises riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil kattumisi põhjustamata, et parandada teabe jagamist 
avalikkusele, ettevõtjatele ja institutsioonidele ning hõlbustada uute töökohtade loomist 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

16. ergutab liikmesriike tegema avalikele asutustele kohustuseks muuta teave kättesaadavaks, 
säilitada ja hoida selleks korras avalike andmete hoidlaid ja katalooge ning tagada, et 
kehtestatakse andmete avalikustamise ja taaskasutamise eeskirjad, milles võetakse 
nõuetekohaselt arvesse autoriõigust ja andmebaaside kaitse seadust; 
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17. peab tungivalt vajalikuks arendada ühtsel turul veelgi rohkem turvalisi ja tõhusaid e-
teenuseid, nagu elektrooniline identimine ja autentimine, ning e-äri rakendusi, nagu 
elektrooniliste arvete esitamine; tunneb seetõttu heameelt komisjoni algatuse üle, mille 
eesmärk on tagada e-autentimise ja e-identimise vastastikune tunnustamine kogu ELis, 
ning e-allkirja käsitleva direktiivi läbivaatamise üle kooskõlas komisjoni teatisega ühtse 
turu akti kohta; palub komisjonil esitada ettepanek e-arvete esitamise ühtlustamiseks ELis;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama liikmesriikides juba olemasolevate e-
riigihangete eri platvormide koostalitlusvõimet; toetab ressursside suurendamist 
algatusteks, nagu PEPPOL ja e-CERTIS; palub komisjonil ja liikmesriikidel võimaldada 
vajalik koolitus kõigile e-riigihangete kasutajatele, eelkõige VKEdele, et nad mõistaksid 
süsteemi paremini ja oskaksid seda paremini kasutada;

19. kordab, kui oluline on võtta e-allkirja ja e-autentimise teenuse jaoks piisavaid 
õigusmeetmeid, et Euroopa e-riigihangete turg oleks turvaline, tõhus ja ühendatud ning 
edendaks konkurentsivõimet, innovatsiooni ja VKEde osalemist;

20. peab kahetsusväärseks, et komisjoni tegevuskavas ei pöörata rohkem tähelepanu sellistele 
küsimustele nagu haldusasutuste panus avaliku arutelu edendamisse; märgib, et kodanike 
kaasamist poliitilisse protsessi tuleb parandada; palub, et need liikmesriigid, kes ei ole 
veel võtnud kasutusele elektrooniliste valimiste süsteemi, seda teeksid, et suurendada 
kodanikuühiskonna osalemist poliitilises protsessis; rõhutab, et tähtis on toetada igasugust 
tegevust, mille eesmärk on edendada IKT-baaskirjaoskust; rõhutab, et nii kodanikele kui 
ka ettevõtjatele tuleb anda e-teenuste kohta asjakohast ja selget teavet;

21. rõhutab, et esmase digitaalse kirjaoskuse suurendamise toetamine ning juurdepääsulõhe ja 
erinevuste ületamine kodanike kasutatavate tehniliste seadmete vahel on põhilisteks 
eeldusteks, et tagada kõikidele kodanikele võimalus kasutada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat;

22. on arvamusel, et e-valitsuse teenuste eesmärk peaks olema demokraatliku osalemise 
suurendamine läbipaistva avaliku arutelu ja poliitika kujundamise protsessi kaasatuse teel, 
kusjuures tähelepanu tuleb pöörata kõigile kodanikele, asjaomastele sidusrühmadele ja 
kohalikele asutustele; palub liikmesriikidel luua avatud ühiskondliku arutelu 
mehhanismid, mis oleks otsustusprotsessi lahutamatu osa; on arvamusel, et liikmesriigid 
peaksid oma haldusasutustes arendama innovaatilisi rakendusi ja kodanikuosaluse 
vahendeid ning jälgima ühiskondliku arutelu kvaliteeti valitsusväliste organisatsioonidega 
võrreldes;

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja ja rakendama spetsiaalseid IKT-
vahendeid, näiteks ühiseid e-petitsioonide rakendusi, mis hõlbustaksid e-osalemist, et 
anda ELi kodanikele ja esindusühendustele ELi lepingu artiklist 11 tuleneva 
kodanikualgatuse õiguse kasutamiseks konkreetsed vahendid.



PE473.731v02-00 6/6 AD\884550ET.doc

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 22.11.2011

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

33
0
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Pablo Arias Echeverría, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António 
Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, 
Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Eija-Riitta Korhola, Edvard 
Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Mitro 
Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel 
Schaldemose, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, George Lyon, 
Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc 
Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Ramona Nicole Mănescu


