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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et e-valitsus koondab internetis kõik teabe, nõustamise ja 
haldusformaalsustega seotud tehnoloogiad ja kasutusviisid;

B. arvestades, et puuduvad ühtsed elektrooniliste arvete eeskirjad ning elektrooniliste arvete 
eelised on veel suures osas kasutamata;

C. arvestades, et Euroopa Liidule oleks kasulik viia ellu meetmeid, mis toetavad ühtse turu 
reaalset toimimist ning pakuvad ametiasutustele, ettevõtetele ja kodanikele konkreetseid 
eeliseid;

D. arvestades, et pilvandmetöötlus on majanduslik ja ökoloogiline vahend, mille eesmärk on 
parandada riigi- ja eraettevõtete tegevuse tõhusust infotehnoloogia valdkonnas, vähendada 
andmetöötluse kulusid ja piirata andmete säilitamise kulusid, ning sellega kaasnevad 
paljud eelised, ent ka kasutaja ja serveri vahelise ühenduse puudulik turve ja 
kasutajapoolse kontrolli mõnetine kadu; 

1. tuletab meelde, et viivitamata tuleb kehtestada head tavad ja meetodid e-valitsuse 
arendamiseks ning määrata kindlaks koostalitlusvõime tingimused ning turva- ja 
juurdepääsueeskirjad kõikidele huvitatud osapooltele;

2. märgib, et pilvandmetöötlus võimaldab juurdepääsu jagatud infotehnoloogilistele 
ressurssidele, mille kättesaadavaks tegemisega kaasneb minimaalne halduskoormus ja 
interaktsioon teenusepakkujaga, ning pilvandmetöötluse tõhusus peitub selle 
paindlikkuses, tootlikkuse kasvus ja keskkonnasõbralikkuses, kuid see peab ennekõike 
olema tehniliselt usaldusväärne ja vastupidav;

3. rõhutab, et pilvandmetöötluse järjest suurem kasutamine eeldab turvalist tarkvara, IT-
vahendite ümberpaigutamise reguleerimist ning serveritele ja andmetele juurdepääsu 
ranget kontrolli, mistõttu tuleb välja töötada ühised normid tagamaks, et säilitatud andmed 
ei ole andmetöötlusega tegelevatele inimestele juurdepääsetavad, neid ei saa 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada kõrvalised isikud ning on olemas minimaalne arv 
andmete säilitamise võimalusi, et vältida andmekadu; 

4. tuletab meelde, et pilvandmetöötlusega peavad kaasnema vastutust ja tehnilisi norme 
käsitlevad eeskirjad (nt digitaalallkiri), mis hõlmavad loa andmise ja sertifitseerimise 
süsteeme, ning kasutajat tuleb teavitada andmete säilitamise asukohast ja jurisdiktsioonist, 
mille alusel andmeid säilitatakse; 

5. tuletab meelde, et tehnilise infrastruktuuri ning e-valitsuse toodete ja teenuste sujuv 
toimimine on äärmiselt oluline, et võimaldada Euroopa Liidul välja kujundada nägemus ja 
poliitika, mida on vaja konkurentsivõime säilitamiseks. 
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