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KOKKUVÕTE (punktid I–XI) 

Komisjoni vastused  

I–X. Digivalitsus on valdkonnaülene teema, mida on käsitlenud paljud Euroopa Komisjoni 

talitused oma mitmes algatuses. 

E-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 pidi toimima katalüsaatorina avaliku sektori 
ajakohastamise jõupingutuste ja ressursside koordineerimisel e-valitsuse valdkonnas ning aitama 
koordineerida rahastamisallikaid ja kaasnevaid meetmeid, mida liikmesriigid ELi eri programmide 
kaudu kasutada saavad. See kehtestati komisjoni kohustusena ja seega on selles sätestatud ainult 
komisjoni meetmete tähtajad. Liikmesriigid saavad sellele tugineda, et pidada kinni mujal (näiteks 
määruses (EL) nr 910/2014, määruses (EL) 2018/1724, direktiivis (EL) 2017/1132 ja direktiivis 
(EL) 2019/1151) sätestatud tähtaegadest. 

E-valitsuse tegevuskavale 2016–2020 ei eraldatud eelarvet, seega, nagu kontrollikoda märkis, 
piirdus väljatöötatud lahenduste edendamine peamiselt eraldi meetmetes kavandatud tegevustega 
ja liikmesriikide vahel parima tava vahetamisega. Nagu kontrollikoda soovitas, püüab komisjon 
töötada välja terviklikuma strateegia e-valitsuse teenuste tõhusaks edendamiseks. 

E-valitsuse tegevuskavades loodi alus komisjoni kavandatud tulevaseks tegevuseks, mille jaoks ta 
kavatseb tugevdada rakendusraamistikku, et kutsuda liikmesriike üles e-valitsuse teenuseid lõpuni 
välja töötama, nagu kontrollikoda soovitas. 

Digikümnendi poliitikaprogrammi „Tee digikümnendisse“ alusel (mille kohta saavutati poliitiline 
kokkulepe pärast auditi lõppu ja mis ei ole veel ametlikult vastu võetud) tugevdatakse nii e-
valitsuse teenuste rakendamise raamistikku kui ka e-valitsuse teenuste edendamise strateegiat 
seiremehhanismi, koostööraamistiku ning aruannete ja soovitustega, et kõrvaldada puudused, mis 
on ilmnenud liikmesriikide töös digikümnendi eesmärkide täitmise nimel. 

E-valitsuse teenuseid edendab ka asjaolu, et välja on vaja töötada riiklikud tegevuskavad ja 
trajektoorid, mille abil täita eesmärk tagada 2030. aastaks kõikide olulisemate avalike teenuste 
kättesaadavus internetis, ning digikümnendi poliitikaprogrammi kohane ELi tasandi 
seiremehhanism. 

Mõningad pooleliolevad ja tulevased meetmed hõlmavad avaliku halduse ja valitsemise 
eksperdirühma tööd, e-valitsuse võrdlusaluse läbivaatamist, digiidentiteedi- ja usaldusteenuste 
ökosüsteemi tõhustamist, kohalikul tasandil digivalitsuse teenuste jätkusuutliku osutamise 
toetamist, ettepanekut seada liikmesriikide ja komisjoni vahel sisse struktuurne koostöö 
koostalitlusvõime alal, ühtse digivärava määruse rakendamist ning uut algatust äriühinguõiguse 
valdkonnas (vt E-valitsus |Euroopa Komisjon). 

VII. Komisjon leiab, et e-valitsuse võrdlusalus on sobilik selleks, et mõõta avalike teenuste 

osutamise taset liikmesriikides. Kuigi võrdlusalus ei olnud konkreetselt ette nähtud tegevuskava 
jälgimiseks, on komisjon seisukohal, et see hõlmab ka kava, sest võrdlusaluse näitajate abil 
mõõdetakse tegevuskava põhimõtteid. 

IX. Eri rahastamissüsteemide (näiteks ISA2 programmi) alusel elluviidud teavitusmeetmete vahelisi 

sünergiaid kasutati ära (näiteks ühised andmehoidlad (JOINUP), kampaaniad (digitaalse 
innovatsiooni väljakutse) ja üritused (konverents DIGITALL, ühised seminarid Euroopa piirkondade ja 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_et
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_et
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linnade nädala raames)). Koordineerimine oli piiratud, sest meetmete ajakava ja korralduslik 
ülesehitus olid erinevad ning e-valitsuse tegevuskaval puudub eraldi eelarve. 

XI. Komisjon on kõigi soovitustega nõus. Vt komisjoni vastused soovituste jaotises. 

SISSEJUHATUS (punktid 1–13) 

Komisjoni vastused 

4. Komisjon rõhutab, et poliitikaalgatused ja rahastamisprogrammid, milles lepiti kokku pärast e-

valitsuse tegevuskava lõppu, näiteks digikümnendi poliitikaprogramm ja taasterahastu 
„NextGenerationEU“ / taaste- ja vastupidavusrahastu edendavad digitaalsete avalike teenuste ning 
eesmärkide seadmise ja seiresüsteemi kehtestamist, mis peaks võimaldama liikmesriikidel teha 
suur edasiminek digivalitsuse teenuste loomisel, järgides e-valitsuse tegevuskava 2016–2020 
põhimõtteid ja selles sisalduvaid paljusid meetmeid. 

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et varsti esitatakse koostalitlusvõimet käsitlev ettepanek „ELi 
valitsuste koostalitlusvõime strateegia“, mille eesmärk on luua koostalitlusvõime ühine juhtimine, 
et suunata ELi avalike haldusasutuste vahelise koostalitlusvõime väljatöötamist (komisjoni 
tööprogramm 20221). 

AUDITI ULATUS JA KÄSITLUSVIIS (punktid 14–19) 

Komisjoni vastused puuduvad. 

TÄHELEPANEKUD (punktid 20–85) 

Komisjoni vastused 

1. selgitus. Tegevuskava visioon ja poliitilised prioriteedid 

Vt vastus punktile 27. 

25. 2016.–2020. aasta e-valitsuse tegevuskava eesmärk ei saanud olla ega olnud liikmesriikidele 

uute kohustuste kehtestamine. Nagu kontrollikoda märkis II punktis, pidi see toimima 
katalüsaatorina avaliku sektori ajakohastamise jõupingutuste ja ressursside koordineerimisel e-
valitsuse valdkonnas ning aitama koordineerida rahastamisallikaid ja kaasnevaid meetmeid, mida 
liikmesriigid ELi eri programmide kaudu kasutada saavad. 

27. Kuna tegevuskava näol oli tegemist komisjoni kohustusega, sisaldas see ainult komisjoni 

meetmete tähtaegu, millele liikmesriigid saavad tugineda, et pidada kinni mujal (näiteks määruses 

                                                 
1 Komisjoni tööprogramm 2022 / digiajastule vastav Euroopa: resource.html (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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(EL) nr 910/2014, määruses (EL) 2018/1724, direktiivis (EL) 2017/1132 ja direktiivis 
(EL) 2019/1151) sätestatud tähtaegadest. 

Tegevuskava ise oli küll ajaliselt selgelt piiratud (2016–2020), ent selle eesmärk oli aidata 
saavutada tulemusi ka tükk aega pärast kava enda kestusaja lõppu ning tuua kaasa mõju, mille 
ilmnemise aeg sõltub konkreetselt hõlmatud erisugustest valdkondadest ja on sageli sätestatud 
asjaomastes õigusaktides. 

4. selgitus. Eesmärgid, mis tuleb saavutada avalike teenuste digiteerimiseks 

Vt vastus punktile 30. 

30. Pärast seda, kui komisjon võttis vastu oma ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 

kohta, millega luuakse 2030. aasta poliitikaprogramm „Tee digikümnendisse“ (COM(2021) 574 
final, 15. september 2021) (mille kohta saavutati poliitiline kokkulepe pärast auditi lõppu ja mis ei 
ole veel ametlikult vastu võetud), 

 on eesmärgi 1 puhul „olulisemad avalikud teenused“ määratletud kui (esmased) teenused, 
mida avaliku sektori asutused osutavad füüsilistele isikutele seoses oluliste sündmustega 
nende elus ja juriidilistele isikutele nende kutsetegevuse ajal, 

 on eesmärk 3 uuesti sõnastatud järgmiselt: „100 % liidu kodanikel on juurdepääs kogu 
liidus tunnustatud turvalistele e-identimise vahenditele, mis annab kodanikele täieliku 
kontrolli identimist hõlmavate tehingute ja jagatavate isikuandmete üle“. 

See peaks andma vastuse kontrollikoja tähelepanekule. 

32. Vt vastus punktile 40. 

34–36. E-valitsuse tegevuskava juhtnõukogu regulaarsete koosolekute tulemusel loodi platvorm, 
kus vahetada teavet tegevuskava täitmise edenemise kohta ja anda ajakohane ülevaade 
hetkeolukorrast. 

Komisjon jälgis komisjoni meetmete väljundeid. Ta ei jälginud põhjalikult tegevuskava tulemusi ega 
mõju, sest oli selge, et mõnikord saavutatakse need pärast tegevuskava kestusaja lõppu. 

Peale selle – nagu kontrollikoda märkis punktides 72, 73 ja 75 – teavitati komisjoni 
edusammudest, mis saavutati tänu liikmesriikidega regulaarsele suhtlemisele koostöö ja 
teabevahetuse eesmärgil loodud konkreetsetes eksperdirühmades (näiteks Euroopa ühendamise 
rahastu eksperdirühm ja Euroopa ühendamise rahastu komitee, ühtse digivärava 
koordineerimisrühm ja koostalitlusvõime eksperdirühm). 

5. selgitus. Euroopa koostalitlusvõime raamistiku järelevalve erikord 

Riikide koostalitlusvõime raamistike vaatluskeskus tegutseb ka perioodil 2021–2027 kui üks 

programmi „Digitaalne Euroopa“ põhilisi tulemusnäitajaid ja vahendeid, mille abil mõõdetakse 

koostalitlusvõimet Euroopas. 

 

40, 41 ja 42. Nagu märgitud, on e-valitsuse võrdlusalus igal aastal kasutatav mõõtevahend, 

millega hinnatakse e-valitsuse kättesaadavust ja tunnuseid Euroopas. Sellega uuritakse 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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digitaalsete avalike teenuste osutamise hetkeolukorda Euroopas ja aidatakse teha kindlaks vajadus 
täiendavate ELi tasandi meetmete järele. Mõõdetavad näitajad on seotud tegevuskavades ja 
liikmesriikide allkirjastatud deklaratsioonides sätestatud poliitiliste prioriteetidega ja tulenevad 
neist. Komisjon leiab, et e-valitsuse võrdlusalus on sobilik liikmesriikides avalike teenuste 
osutamise taseme mõõtmiseks. Kuigi võrdlusalus ei ole konkreetselt ette nähtud tegevuskava 
jälgimiseks, on komisjon seisukohal, et see hõlmab kava, sest võrdlusaluse näitajate kaudu 
mõõdetakse sellega tegevuskava põhimõtteid. 

43. Komisjon jälgib digitaalsete avalike teenuste osutamisega seoses tekkivaid suundumusi ja 

vajadusi. Selle tulemusel kavatsetakse metoodikat iga kolme-nelja aasta tagant ajakohastada, et 
arenguga sammu pidada. See võimaldab komisjonil esitada varasema võrdluse kahe aasta kohta 
(andmete kogumine toimub kahe aasta tagant, seega on täielik ülevaade kõikidest teenustest, mida 
kõikide elusündmustega seoses osutatakse, kättesaadav igal teisel aastal). 

2021. aasta aruandes ühendati pärast meetodi viimast ajakohastamist kahe aasta tulemused, 
milles järgiti erinevaid meetodeid. Metoodikadokumenti ajakohastati ja aruandes selgitati kõnealust 
ühendamist. Kohandused ei olnud mõistlikud, sest lisati uusi teenuseid ja mõned teenused jäeti 
välja ning ka mitmeid küsimusi seoses teenuste mõõtmise kohta ajakohastati, lisati või jäeti need 
välja. 

46. Komisjon rõhutab, et riikide koostalitlusvõime raamistike vaatluskeskus tegutseb ka 

perioodil 2021–2027 kui peamine vahend, mille abil mõõdetakse koostalitlusvõimet Euroopas, ja 
üks programmi „Digitaalne Euroopa“ põhiline tulemusnäitaja. 

48. Komisjon rõhutab, et üks avalike teenuste digitaliseerimise põhieesmärk on pakkuda 100 % 

olulisemaid avalikke teenuseid interneti teel. 

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) alusel on see eesmärk jagatud kaheks 
alleesmärgiks: 

 kodanikele suunatud digitaalsed avalikud teenused, 

 ettevõtjatele suunatud digitaalsed avalikud teenused. 

Mõlemad näitajad põhinevad e-valitsuse võrdlusaluse raamistiku alusel tehtud konkreetsetel 
arvutustel (ettevõtjatele ja kodanikele suunatud riigisiseste ja piiriüleste teenuste kättesaadavus 
internetis). Põhilised tulemusnäitajad on internetis kättesaadavad aadressil 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

7. selgitus. Maksete töötlemise vahendi hilinenud rakendamine meetmete 9 ja 
10 puhul 

Kuna kogu kohustuslik teave, mille liikmesriigid maksejõuetusregistrite omavahelise ühendamise 

süsteemi kaudu avaldavad, on tasuta kättesaadav ja liikmesriigid võivad küsida tasu üksnes sellise 

teabe või selliste dokumentide eest, mille nad lisavad registrite ühendamise süsteemi 

vabatahtlikult (seni ei ole ükski liikmesriik väljendanud kavatsust seda teha), on komisjon 

seisukohal, et maksesüsteemi puudumine maksejõuetusregistrite omavahelise ühendamise 

süsteemi puhul ei ole väga oluline. 

56. eIDAS-sõlmi ei asendata automaatselt digiidentiteeditaskuga ja on tõenäoline, et neid 

kasutatakse ka edaspidi riiklike identifitseerimisvahendite piiriülese kasutamise hõlbustamiseks. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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77. Komisjon koordineeris teavitustegevust võimalikult suurel määral, arvestades erinevaid 

rahastamissüsteeme, asjaomaste meetmete erinevat laadi ning nende eri ajakavasid ja 
korralduslikku ülesehitust. Koordineerimine laienes ühistele andmehoidlatele (JOINUP), 
kampaaniatele (digitaalse innovatsiooni väljakutse) ja üritustele (konverents DIGITALL, ühised 
seminarid Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames). Kuna e-valitsuse tegevuskaval puudus 
eraldi eelarve, oli kogu teavitustegevus seotud konkreetsete meetmete või 
rahastamisprogrammidega. 

85. Komisjon püüdis saada ülevaadet liikmesriikide meetmetest Euroopa või riiklike e-valitsuse 

lahenduste edendamisel sel määral, mil talle esitati teavet 

 Euroopa ühendamise rahastu digitaalteenuste taristute rakendamisega seotud 
teavitustegevuse kohta toetuslepingutes kokku lepitud kohustusliku aruandluse kaudu, 

 teavitustegevuse parima tava kohta kogemuste ja hea tava vahetamise teel e-valitsuse 
tegevuskava juhtnõukogus. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED (punktid 86–98) 

Komisjoni vastused 

86. Komisjon soovib rõhutada, et kuna e-valitsuse tegevuskavas keskendutakse komisjoni 

võetavatele meetmetele, siis on komisjoni võimalused mõjusalt edendada e-valitsuse lahenduste 
rakendamist ja kasutuselevõttu liikmesriikides piiratud. 

Hiljuti kehtestas komisjon uued poliitikavahendid, millel on suurem poliitiline mõjuvõim (programm 
„Tee digikümnendisse“, digikompass 2030) ja mille jaoks on ette nähtud oluliselt suuremad 
rahalised vahendid. Komisjon leiab, et pikas perspektiivis võimaldab see täita tegevuskava 
eesmärgid. Ettepanekute kohaselt hõlmaksid need vahendid ka ranget eesmärkide seadmise ja 
järelevalve alast korraldust liikmesriikidega. 

88. Poliitilisel tasandil kokku lepitud digikümnendi poliitikaprogrammi (õiguskeeleekspertide 

versiooni eelnõu) artikli 5 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt: 

„Komisjon jälgib liidu edusamme artiklis 3 sätestatud üldeesmärkide ja artiklis 4 sätestatud 
digieesmärkide saavutamisel. Selleks kasutab komisjon DESI-t ning sätestab rakendusaktis iga 
digieesmärgi põhilised tulemusnäitajad. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 23 
lõikes 2 nimetatud kontrollimenetlusega.“ 

Komisjon eeldab, et liikmesriikidepoolse erineva tõlgendamise ohtu maandab selgete põhiliste 
tulemusnäitajate määratlemine rakendusaktides. 

89. Uued näitajad täiendavad olemasolevaid põhilisi tulemusnäitajaid, mille kohta esitatakse 

teavet e-valitsuse võrdlusaluse ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi kaudu, ning 
võimaldavad hoolikalt jälgida programmi „Tee digikümnendisse“ eesmärke ja loovad vajaliku 
konteksti arengusuundade mõistmiseks. 

93. Komisjon on veendunud, et eIDASe määruse muutmise tulemusel tagatakse kõikidele 

inimestele Euroopas turvaline, usaldusväärne ja üldtunnustatud e-identimise vahend, mida saab 
kasutada kogu liidus. 
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1. soovitus. Tugevdada rakendusraamistikku, et kutsuda 

liikmesriike üles viima lõpule e-valitsuse teenuste 

arendamine 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Kindel alus selle soovituse rakendamiseks on juba loodud. 

Poliitiline kokkulepe digikümnendi poliitikaprogrammi kohta saavutati 2022. aasta juulis, 
liikmesriigid peavad koostama riiklikud tegevuskavad ja järgima eesmärkide täitmise trajektoore, 
iga-aastastes aruannetes antakse ülevaade tehtud edusammudest ning puuduste kõrvaldamiseks 
esitatakse konkreetseid soovitusi. Peale selle on loodud liikmesriikide eksperdirühm, et komisjon ja 
liikmesriigid teeksid koostööd e-valitsuse võrdlusaluse uue määratluse koostamiseks ja 
rakendamiseks ning et jälgida edusamme avalikke teenuseid käsitleva digikümnendi 
poliitikaprogrammi eesmärgi täitmisel. 

Komisjon eeldab, et liikmesriigid koordineerivad oma tegevust, kasutades täielikult ära 
digikümnendi poliitikaprogrammiga pakutavaid vahendeid. 

95. Eri rahastamissüsteemide (näiteks ISA2 programmi) alusel elluviidud teavitusmeetmete 

vahelisi sünergiaid kasutati ära (näiteks ühised andmehoidlad (JOINUP), kampaaniad (digitaalse 
innovatsiooni väljakutse) ja üritused (konverents DIGITALL, ühised seminarid Euroopa piirkondade ja 
linnade nädala raames)). Koordineerimine oli piiratud, sest meetmete ajakava ja korralduslik 
ülesehitus olid erinevad ning e-valitsuse tegevuskaval puudub eraldi eelarve. 

97. Ettevõtjatele ja VKEdele suunatud tegevust uuendatakse uue e-identimise ja usaldusteenuste 

ökosüsteemi raames, mis on kavas luua Euroopa digiidentiteedi raamistikku käsitleva ettepaneku 
põhjal. 

 

2. soovitus. Töötada välja terviklik strateegia e-valitsuse 

teenuste kasutamise tõhusaks edendamiseks 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Programmi „Digitaalne Euroopa“ alusel rahastatavad digitaalse innovatsiooni keskused ja algatus 
„GovTech Incubator“ on kaks olulist vahendit, mida saab kasutada digivalitsuse tehniliste 
lahenduste edendamiseks kogu Euroopas. Komisjon uurib parimaid mooduseid nende võimaluste 
mõju suurendamiseks, et parandada teadlikkust olemasolevatest vahenditest. 

Peale selle on varsti esitatava avaliku sektori tõhustatud koostalitlusvõime poliitikat käsitleva 
ettepaneku eesmärk suurendada koostalitlusvõimeliste digivalitsuse lahenduste kasutuselevõttu, 
soodustades koordineeritud arendamist ja katsetamist ning parandades üldtunnustatud lahenduste 
kättesaadavust ja juurdepääsetavust. 
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