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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră că dezvoltarea e-guvernării este un element-cheie al pieței unice digitale; salută 

comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 

2016-2020”; susține principiile care stau la baza planului de acțiune, care vor face ca 

administrațiile publice să fie mai consecvente și mai favorabile incluziunii, mai de 

încredere, mai eficiente și mai transparente, asigurând servicii digitale deschise, 

interoperabile și interconectate, folosind servicii digitale orientate către utilizatori și 

consolidând astfel capacitățile cetățenilor; salută faptul că sarcinile și costurile 

administrative vor fi reduse prin adoptarea principiului înregistrării unice; reamintește că 

aplicarea principiului „înregistrării unice” ar putea genera economii anuale nete la nivelul 

UE de 5 miliarde de euro; salută lansarea proiectului bazat pe principiul înregistrării unice 

(TOOP) privind aplicarea principiului „înregistrării unice” într-un context transfrontalier 

și solicită Comisiei să implice autoritățile locale din regiunile de la frontieră în acest 

proiect; 

2. subliniază că serviciile publice digitale favorabile incluziunii și accesibile sunt un factor 

esențial care stă la baza elaborării și aplicării politicilor de promovare a competitivității, 

creșterii și creării de locuri de muncă; subliniază că ar trebui exploatat potențialul 

tehnologiilor digitale pentru a avea un sector public mai performant și mai eficient, 

reducând, totodată, sarcinile administrative, folosind din ce în ce mai des instrumente 

participative și profitând de feedbackul pozitiv existent în cazul platformelor digitale 

pentru a adapta guvernarea electronică la o societate în evoluție; remarcă faptul că 

evoluțiile digitale pot, între altele, să reducă întârzierile de plată către furnizori, să 

îmbunătățească procesul de colectare a taxelor și sistemele de sănătate și să crească 

eficiența sistemelor judiciare, de exemplu prin interconectarea registrelor comerciale și a 

registrelor de insolvență; invită Comisia să susțină cercetarea industrială în vederea 

dezvoltării unor produse, servicii și procese care nu sunt încă disponibile pe piață și care 

pot oferi soluții inovatoare care să satisfacă nevoile în materie de performanță și 

funcționalitate din sectorul public; 

3. încurajează Comisia să reducă la minimum sarcinile aferente comerțului electronic 

transfrontalier datorate regimurilor de TVA diferite, în urma experienței privind mini-

ghișeurile unice, pentru a asigura o conformitate crescută și condiții de concurență 

echitabile pentru întreprinderile europene; 

4. subliniază rolul important al sensibilizării cetățenilor cu privire la instrumentele și 

serviciile digitale disponibile; consideră că, pentru a evita excluziunea digitală sau un 

decalaj digital și mai mare, trebuie să se asigure accesul la serviciile de guvernare 

electronică și calitatea acestora pentru cetățenii din zonele rurale, montane și cele 

îndepărtate; solicită promovarea unei abordări favorabile incluziunii atunci când se 

elaborează Planul de acțiune privind guvernarea electronică față de cetățenii mai în vârstă 

și grupurile defavorizate și cei cu competențe limitate sau o dizabilitate care afectează 

capacitatea acestora de a utiliza sistemele sau interfețele disponibile în general; invită 

Comisia și statele membre să adopte o abordare globală și cuprinzătoare cu privire la 
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guvernarea electronică pentru a asigura o bună coordonare între serviciile administrative 

online și offline; 

5. subliniază că cetățenii fără competențe sau instrumente digitale ar trebui să aibă acces la 

toate serviciile publice care folosesc formulare și metode standard, inclusiv să se poată 

prezenta personal la serviciile publice; 

6. subliniază importanța Planului european de acțiune privind guvernarea electronică pentru 

regiunile transfrontaliere pentru facilitarea vieții de zi cu zi a cetățenilor și a IMM-urilor 

care își desfășoară în mod obișnuit activitatea la nivel transfrontalier; 

7. solicită implementarea rapidă a schimbului electronic de informații în materie de 

securitate socială pentru a consolida protecția și monitorizarea drepturilor de securitate 

socială ale lucrătorilor mobili; 

8. subliniază că trebuie asigurat un acces la date și un schimb de date sigur; subliniază că 

serviciile de guvernare electronică ar trebui să fie proiectate în așa fel încât să garanteze 

securitatea informațiilor și protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 

legislația europeană; subliniază că, dacă e cazul, trebuie dezvoltate o serie de tehnologii 

noi și inovatoare pentru a asigura integrarea securității cibernetice în dezvoltarea acestor 

servicii; subliniază că îndeplinirea acestor condiții va crește încrederea în serviciile 

digitale și gradul de utilizare al acestora; 

9. subliniază că implementarea deplină a unei infrastructuri sigure, adecvate, rezistente, 

fiabile și foarte performante, precum rețelele în bandă largă și de telecomunicații 

ultrarapide, are un rol fundamental pentru funcționarea serviciilor de guvernare 

electronică; solicită, prin urmare adoptarea rapidă a EECC în vederea realizării 

obiectivelor strategice europene; consideră că este esențial ca autoritățile publice să fie 

puse la curent pentru a ține pasul cu progresele tehnologice și a avea suficientă capacitate 

de a adopta tehnologii inovatoare, precum volumele mari de date și internetul obiectelor 

sau introducerea serviciilor mobile, cum ar fi 5G, care pot îndeplini nevoile utilizatorilor; 

10. salută abordarea dinamică și flexibilă a planului de acțiune; invită Comitetul director să 

identifice în permanență obiective specifice, realiste și măsurabile pentru planul de 

acțiune, care să se bazeze pe indicatori de performanță pentru a stimula inovarea, și să 

monitorizeze îndeplinirea acestora și să prezinte rapoarte în acest sens; consideră că 

avantajele guvernării electronice vor fi mai mari dacă se face schimb de cât mai multe 

informații privind eficiența serviciilor, crescând încrederea populației în modul în care 

acestea sunt utilizate; 

11. subliniază că este important să se dezvolte o serie de servicii transfrontaliere sigure, 

fiabile și interoperabile, evitând accentuarea fragmentării și susținând mobilitatea de pe 

piața unică, prin folosirea deplină a unor factori-cheie precum identificarea electronică și 

semnăturile electronice foarte sigure; remarcă faptul că în continuare nu există 

interoperabilitate între diferitele servicii publice din statele membre al nivelul UE, precum 

și la nivel național și local; salută, în acest sens, revizuirea Cadrului european de 

interoperabilitate și recomandă susținerea celor mai bune practici, cum ar fi utilizarea 

standardelor deschise și a software-ului cu sursa deschisă, și solicită punerea rapidă în 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 (eIDAS); invită în special Comisia să 

colaboreze cu statele membre și sectorul privat în legătură cu dezvoltarea unor servicii 
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digitale transfrontaliere și personalizate bazate pe identificările electronice notificate și 

semnăturile digitale pentru a asigura utilizarea atât a serviciilor digitale, cât și a 

identităților digitale până când se va pune pe deplin în aplicare Regulamentul eIDAS; 

12. salută programul ISA2, care include toate politicile UE care impun existența 

interoperabilității sistemelor care funcționează la nivelul UE și la nivel național și care va 

facilita asigurarea unor servicii electronice paneuropene pentru cetățeni, companii și 

administrații naționale; 

13. consideră că reutilizarea componentelor tehnice ale Mecanismului pentru interconectarea 

Europei (MIE) în întregul sector public și privat are un rol vital pentru funcționarea 

infrastructurii serviciilor digitale; subliniază că trebuie garantate până după anul 2020 atât 

sustenabilitatea pe termen lung a componentelor tehnice ale MIE, cât și rezultatele 

proiectelor-pilot la scară largă și ale ISA2; subliniază potențialul oferit de inițiativa 

Wifi4EU cu privire la promovarea accesului universal la rețele de mare viteză; invită, prin 

urmare, Comisia și statele membre să dezvolte o structură de guvernanță pe termen lung 

cu scopul de a îndeplini obiectivele pieței digitale unice, a cărei prioritate să fie 

satisfacerea nevoilor cetățenilor și ale întreprinderilor și care să promoveze ori de câte ori 

este posibil utilizarea unor standarde comune; 

14. reamintește că administrațiile publice ar trebui să aibă, cât se poate de mult, date deschise 

prin definiție, în special în cazul în care volumul datelor generate este foarte mare, cum ar 

fi în cazul programului INSPIRE; subliniază că este important ca datele să fie furnizate și 

păstrate în condiții de siguranță pentru a fi reutilizate de părțile terțe, respectând, totodată, 

cadrul legislativ al UE și al statelor membre; subliniază rolul fundamental pe care îl pot 

avea parteneriatele public-private și sectorul privat în dezvoltarea unor servicii și soluții 

noi și inovatoare; 

15. subliniază că aplicarea unor soluții inovatoare pentru serviciile publice care folosesc foarte 

multe date, cum ar fi utilizarea serviciilor de cloud, este în continuare lentă și fragmentată; 

reamintește că serviciile precum INSPIRE generează volume mari de date, care necesită o 

capacitate informatică mai mare; salută, în acest sens, „Inițiativa europeană în domeniul 

cloud computingului” a Comisiei și consideră că baza de utilizatori ai Cloudului european 

pentru știința deschisă ar trebui extinsă pentru a include și sectorul public; 

16. subliniază că baza guvernării electronice moderne o reprezintă caracterul deschis al 

datelor publice și posibilitatea ca aceste date să fie utilizate liber, acest lucru contribuind 

la dezvoltarea și consolidarea unei societăți deschise; 

17. invită Comisia și statele membre să se asigure că se aplică o serie de politici de formare a 

funcționarilor publici pentru ca aceștia să obțină competențele digitale necesare și să 

asigure desfășurarea unor campanii de informare pentru cetățeni și întreprinderi cu privire 

la utilizarea și disponibilitatea noilor servicii electronice; 

18. consideră că Comisia poate avea un rol de lider în crearea unei abordări mai deschise și 

mai favorabile incluziunii cu privire la guvernarea electronică, care să fie construită în 

jurul cetățenilor și al nevoilor acestora; invită, prin urmare, Comisia să-și accelereze 

eforturile de stabilire a unui model de urmat, în special în ceea ce privește traducerea 

paginilor sale de internet în limbile folosite în UE și evidențierea celor mai bune practici, 

de la recunoașterea completă a identificărilor electronice notificate și a semnăturilor 
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electronice, în conformitate cu Regulamentul eIDAS, până la aplicarea unor proceduri 

digitale prin definiție, în special cu privire la solicitările de fonduri din partea UE și la 

achizițiile publice, iar celelalte instituții europene să urmeze rapid acest exemplu; 

consideră că adoptarea de către Comisie a dispozițiilor componentelor MIE ar putea 

contribui la consolidarea încrederii și la realizarea unei treceri culturale către introducerea 

serviciilor publice digitale. 

19. consideră că un element-cheie al dezvoltării guvernării electronice îl reprezintă creșterea 

continuă în cadrul dezvoltării competențelor digitale, ceea ce crește cererea pentru diferite 

tipuri de servicii digitale; 

20. invită Comisia și statele membre să încurajeze efectele de propagare și diseminarea 

soluțiilor de guvernare electronică către sectorul privat.  
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