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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je třeba plně využít evropský potenciál k rozvoji online služeb pro občany 
a podniky; žádá Komisi a členské státy, aby zlepšovaly a vyvíjely informační a správní 
postupy, jež jsou k dispozici online;

2. žádá Komisi, aby vytvořila komplexní strategii pro vybudování skutečné digitální Evropy, 
k jejímž stavebním kamenům bude patřit elektronická správa (eGovernment); zdůrazňuje, 
že evropský akční plán „eGovernment“ na období 2011–2015 je jedinečnou příležitostí 
k modernizaci evropské a vnitrostátní veřejné správy a ke snížení nákladů na její provoz, 
jež jí umožní plně využívat potenciál další evropské integrace a podporovat růst, inovace, 
mobilitu občanů a odborníků, příležitosti pro podnikání, zejména pro malé a střední 
podniky, a účast veřejnosti na vytváření politik;

3. upozorňuje na propojení cílů akčního plánu „eGovernment“ s účinným prováděním 
digitální agendy EU; zdůrazňuje, že elektronická správa závisí na splnění technických 
předpokladů týkajících se přeshraniční interoperability, otevřených specifikací, sdílení 
informací a využívání klíčových prostředků, jako je správa elektronických identit a režimů 
plateb;

4. domnívá se, že na elektronickou správu je třeba nahlížet jako na krok směrem k otevřené 
správě, které se vyznačuje transparentností, účastí a spoluprací; vyzývá v této souvislosti 
členské státy, aby podporovaly otevřený přístup k veřejným údajům a využívání tzv. webu 
2.0 s cílem zvýšit míra účasti občanů; domnívá se, že zásada otevřené správy by měla být 
prováděna po etapách zahrnujících tyto po sobě jdoucí milníky: zvýšení transparentnosti, 
umožnění účasti, usnadnění spolupráce a provádění průřezového postupu správy;

5. zdůrazňuje, že v souvislosti s jednotným digitálním trhem musí Unie při rozvoji méně 
nákladných, účinnějších a transparentnějších systémů elektronické správy a elektronické 
administrativy (eAdministration) v Evropě plně využívat potenciál nového 
technologického vývoje, informačních a komunikačních technologií a internetu, neboť 
tyto systémy budou velkým přínosem pro evropské občany, spotřebitele, místní orgány 
a malé a střední podniky;

6. vyzývá Komisi, aby se více zapojovala do rozvoje služeb elektronické správy tím, že bude 
poskytovat pokyny a podporu, shromažďovat osvědčené postupy a zprostředkovávat 
výměnu informací mezi členskými státy;

7. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit mobilitu na jednotném trhu a omezit byrokratické zatížení 
každodenního života občanů tak, že občané budou moci komunikovat s orgány veřejné 
správy napříč EU, provádět s nimi příslušné transakce, zasílat těmto orgánům elektronické 
dokumenty a informace a také je od nich přijímat a že se např. zajistí skutečná 
přenositelnost nároků na sociální zabezpečení; zdůrazňuje, že přístup k online postupům 
a informacím by mohl omezit byrokracii a náklady, zvýšit účinnost správy a značně 
zlepšit vztah lidí ke všem úrovním správy a k podnikatelskému prostředí v EU;
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8. zdůrazňuje, že další digitální zlepšování a modernizace veřejného sektoru členských států 
musí přihlížet k základním potřebám běžných občanů, zejména těch v nejzranitelnějších 
situacích, jako jsou mladí lidé, osoby bez vzdělání, osoby se zdravotním postižením a lidé 
bez přístupu k internetu, neboť rovný přístup k vysoce kvalitním veřejným službám je 
třeba zajistit pro všechny občany EU;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby průběžně informovaly občany o existujících portálech 
EU, jako je SOLVIT a Your Europe, neboť stávající nedostatek informací zpomaluje další 
rozvoj podnikatelského prostředí a ochrany spotřebitelů, zejména v oblasti přeshraničního 
obchodování;

10. vyzývá Komisi, aby sledovala všechny stávající nástroje online určené k řešení problémů 
a informační portály, které provozuje Komise a členské státy, a aby je – tam, kde je to 
možné – propojila nebo konsolidovala; doporučuje, aby nové portály online byly 
zakládány jen tehdy, pokud není možné informace začlenit do portálů, které již existují;

11. žádá Komisi a členské státy, aby v zájmu zlepšení zakládání podniků a přeshraniční 
činnosti vytvořily komplexní portály elektronické správy pro podniky; zastává názor, že 
základem pro tyto služby by mohla být jednotná kontaktní místa podle směrnice 
o službách; bere na vědomí, že mezi jednotnými kontaktními místy v jednotlivých 
členských státech existují rozdíly, pokud jde o uživatelskou vstřícnost, přístupnost 
a poskytované služby; vyzývá Komisi, aby tuto situaci soustavně sledovala a členským 
státům v případě potřeby poskytovala poradenství a podporu;

12. trvá na tom, že v souladu s iniciativou „Small Business Act“ a se zásadou „mysli nejdříve 
v malém“ musí být podpora elektronické správy a rozvoj zabezpečených elektronických 
služeb pro malé a střední podniky považovány za jednu z klíčových priorit pro vytvoření 
konkurenceschopného digitálního jednotného trhu;

13. zdůrazňuje, že při rozvoji infrastruktury a služeb v rámci akčního plánu „eGovernment“ je 
nutné zajistit optimální míru a pravidla ochrany osobních údajů a jednotně je provádět 
v členských státech, neboť je třeba zabránit jakémukoli neoprávněnému sledování 
osobních informací, jako jsou údaje o nákupních zvyklostech, zdravotním stavu nebo 
zdravotní záznamy, a zaručit, že tyto údaje budou uchovávány výhradně pro legitimní 
účely, např. z důvodu boje proti daňovým únikům, a že výměna shromažďovaných 
informací nepřekročí nezbytně nutnou míru;

14. zdůrazňuje význam podpory a používání nejpokročilejších technologií vzešlých 
z výzkumu a vývoje v zájmu zajištění ochrany údajů a jejich bezpečnost před 
počítačovými útoky;

15. žádá Komisi a členské státy, aby v zájmu lepšího poskytování informací občanům, 
podnikům a organizacím a snazšího vytváření nových pracovních míst na místní 
a regionální úrovni zlepšily zapojení místních a regionálních orgánů, pokud jde o přístup 
k informacím týkajícím se veřejného sektoru, aniž by se tím však duplikovaly stávající 
služby poskytování informací na národní, regionální a místní úrovni;

16. vybízí členské státy, aby uložily veřejným subjektům povinnost zpřístupňovat údaje 
prostřednictvím datových úložišť a katalogů veřejných údajů a aby zajistily, že budou 
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stanovena pravidla pro zveřejňování a pro opakované použití, s náležitým přihlédnutím 
k právním předpisům o autorských právech a předpisům o ochraně databází; 

17. trvá na tom, že v rámci jednotného trhu je třeba dále rozvíjet bezpečné a efektivní 
elektronické služby, jako jsou elektronická identifikace a elektronické ověřování, 
a aplikace elektronického podnikání, jako je elektronická fakturace; vítá proto iniciativu 
Komise týkající se zajištění vzájemného uznávání elektronického ověřování a elektronické 
identifikace v celé EU a revize směrnice o elektronických podpisech v souladu 
se sdělením Komise o aktu o jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
harmonizace elektronické fakturace v Evropské unii;

18. žádá Komisi a členské státy, aby zvýšily interoperabilitu jednotlivých platforem pro 
elektronické zadávání veřejných zakázek, které již existují v členských státech; podporuje 
zvýšení zdrojů pro iniciativy, jako jsou PEPPOL a e-CERTIS; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby všem uživatelům elektronického zadávání veřejných zakázek, zejména malým 
a středním podnikům, poskytovaly nezbytné školení, aby tito uživatelé lépe pochopili 
a využívali mechanismus uvedeného systému;

19. připomíná význam přijetí vhodných legislativních opatření týkajících se elektronických 
podpisů a elektronického ověřování s cílem zajistit bezpečný, efektivní a propojený 
evropský trh elektronického zadávání veřejných zakázek, což podpoří 
konkurenceschopnost, inovace a účast malých a středních podniků;

20. považuje za politováníhodné, že akční plán Komise nevěnuje větší pozornost tématům, 
jako je příspěvek správních orgánů k podpoře veřejné diskuse; upozorňuje, že je třeba 
zlepšit účast veřejnosti na politickém procesu; vyzývá členské státy, které tak ještě 
neučinily, aby v zájmu zajištění vyšší účasti občanské společnosti na politickém procesu 
zavedly systém elektronického hlasování; zdůrazňuje význam podpory všech druhů politik 
zaměřených na zvýšení základní gramotnosti v oblasti informačních a komunikačních 
technologií; zdůrazňuje, že je třeba poskytovat náležité a jasné informace o elektronických 
službách občanům i podnikům;

21. zdůrazňuje, že podpora zvýšení základní gramotnosti v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a překlenutí rozdílů v přístupnosti a v technickém vybavení 
občanů je základním předpokladem k zajištění toho, aby informační a komunikační 
technologie byli schopni využívat všichni občané;

22. domnívá se, že elektronická správa by měla usilovat o podporu demokratické účasti 
prostřednictvím transparentních veřejných konzultací a zapojování do procesu vytváření 
politik tím způsobem, že bude oslovovat všechny občany, příslušné zúčastněné strany 
a místní orgány; vyzývá členské státy, aby zavedly otevřené mechanismy sociálních 
konzultací jako trvalého prvku rozhodovacího procesu; zastává názor, že by členské státy 
také měly v rámci svých správ vyvinout inovativní techniky a nástroje pro účast občanů 
a sledovat kvalitu sociálních konzultací ve srovnání s nevládními organizacemi;

23. žádá Komisi a členské státy, aby rozvíjely a zaváděly specifické nástroje informačních 
a komunikačních technologií, které umožní elektronickou účast (eParticipation), jako jsou 
společné systémy elektronického podávání peticí (ePetitioning), s cílem poskytnout 
občanům EU a organizacím, které je zastupují, praktický prostředek pro výkon jejich práv 
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podle ustanovení občanské iniciativy stanovených v článku 11 Smlouvy o Evropské unii.
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