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Pergunta com pedido de resposta oral O-000042/2016 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Kaja Kallas 
em nome do Grupo ALDE 

Andreas Schwab, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun 

und Hohenstein, Henna Virkkunen, Antonio López-Istúriz White, Dan Nica, Miapetra Kumpula-

Natri, Carlos Zorrinho, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer 

Assunto: Introdução de ferramentas de identificação eletrónica e de serviços em linha 
transfronteiras 

A passagem para a administração pública em linha na Europa, através do desenvolvimento de 
ferramentas de identificação eletrónica e de uma grande disponibilidade de serviços em linha, é 
essencial para a competitividade, para reduzir os custos e para facilitar a vida aos cidadãos europeus, 
pelo que exige iniciativas ambiciosas. 

Em face do exposto, pergunta-se à Comissão: 

– Para conseguir a adesão aos serviços em linha, é necessário introduzir uma identidade digital 
segura, de modo a consolidar a confiança do público e a garantir a comodidade. Neste contexto, 
quais são as iniciativas previstas para promover a informação sobre as possibilidades das 
ferramentas de identificação eletrónica? Quais são as medidas previstas para apoiar os Estados-
Membros a introduzir as soluções técnicas que garantam a interoperabilidade entre as 
identidades eletrónicas fornecidas pela plataforma MIE? 

– A adesão às ferramentas de identificação eletrónica depende da disponibilidade de serviços em 
linha. Quais são as medidas previstas para implementar o princípio «digital por defeito»? No 
entanto, demasiados serviços são apenas parcialmente digitais e implicam concluir o 
procedimento fora de linha. Quais são as medidas previstas para desenvolver linhas «integrais» 
de processos, como as necessárias para o ciclo de vida de uma empresa? Qual é o nível de 
cooperação pública e privada necessário para desenvolver soluções em linha a nível europeu? 
Quais são as iniciativas previstas para melhorar a cooperação com empreendedores capazes de 
desenvolver soluções digitais para as administrações públicas?  

– Uma base de dados centralizada ou várias bases de dados que não estejam interligadas geram 
custos adicionais, preocupações quanto à cibersegurança e à proteção de dados, reduzem a 
flexibilidade e o potencial de inovação. A Comissão avaliou as vantagens das bases de dados 
descentralizadas para responder a estas questões? Quais são as iniciativas previstas para 
acelerar a aplicação do princípio «só uma vez», segundo o qual as informações já fornecidas a 
uma autoridade pública não devem ser pedidas aos cidadãos nem às empresas? 
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