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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Europas potentiale til at udvikle onlinetjenester til borgere og 
virksomheder bør udnyttes fuldt ud; opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at 
forbedre og udbygge de oplysninger og administrative procedurer, der er tilgængelige 
online;

2. anmoder Kommissionen om at udvikle en omfattende strategi for at opbygge et ægte 
digitalt Europa, hvor e-forvaltning er en af byggestenene; understreger, at den europæiske 
handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015 udgør en unik mulighed for at modernisere og 
reducere udgifterne til europæiske og nationale offentlige myndigheder og gøre dem i 
stand til fuldt ud at udnytte potentialet for yderligere europæisk integration og fremme 
vækst, innovation og mobilitet for borgere og ansatte, muligheder for erhvervslivet –
heriblandt især SMV'er – og offentlig deltagelse i politiske beslutninger;

3. henleder opmærksomheden på forbindelsen mellem målene for handlingsplanen for e-
forvaltning og en effektiv gennemførelse af EU's digitale dagsorden; understreger, at e-
forvaltning er afhængig af tekniske forudsætninger i forbindelse med interoperabilitet på 
tværs af grænserne, åbne specifikationer, udveksling af oplysninger (og brugen af 
nøglevilkår såsom elektronisk identitetsforvaltning og betalingsordninger);

4. mener, at e-forvaltning skal ses som et skridt i retning af en åben form for forvaltning, 
som er gennemsigtig, deltagende og samarbejdende; opfordrer i denne henseende 
medlemsstaterne til at fremme åben adgang til offentlige data og brugen af Web 2.0 for at 
øge borgernes deltagelse; er af den opfattelse, at princippet om åbenhed i forvaltningen 
bør gennemføres i en gradvis proces, der omfatter følgende trin: forøgelse af 
gennemsigtigheden, muliggørelse af deltagelse, fremme af samarbejde og gennemførelse 
af en tværgående forvaltningsproces;

5. understreger, at EU i forbindelse med det digitale indre marked fuldt ud må udnytte det 
potentiale, som nye teknologiske udviklinger, informations- og kommunikationsteknologi 
og internettet har i bestræbelserne på at udvikle billigere og mere hensigtsmæssige og 
gennemskuelige systemer til e-forvaltning og e-administration i Europa, hvilket vil være 
til stor gavn for de europæiske borgere, forbrugere, lokale myndigheder og små og 
mellemstore virksomheder;

6. opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at involvere sig mere i udviklingen af e-
forvaltningstjenester ved at give vejledning og støtte, indsamle bedste praksis og lette 
udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne;

7. understreger behovet for at lette bevægeligheden på det indre marked samt for at begrænse 
bureaukratiet i borgernes dagligdag, og gøre dem i stand til at kommunikere, udføre 
transaktioner, sende og modtage elektroniske dokumenter og informationer til og fra 
offentlige myndigheder i hele EU, og for eksempel at sikre ægte overførsel af sociale 
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sikringsrettigheder; understreger, at adgang til onlineprocedurer og -informationer kan 
reducere bureaukratiet og omkostningerne, øge regeringernes effektivitet og styrke 
borgernes relationer med alle myndighedsniveauer, samt erhvervsklimaet i EU betydeligt;

8. understreger, at yderligere digitale forbedringer og videre modernisering af den offentlige 
sektor i medlemsstaterne skal tage hensyn til almindelige borgeres væsentlige behov, 
heriblandt især de mest sårbare borgere, såsom unge, personer uden uddannelse, 
handicappede og personer uden internetadgang, med henblik på at sikre lige adgang til 
offentlige tjenester af høj kvalitet til alle EU-borgere;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til løbende at informere borgerne om de 
eksisterende EU-portaler, såsom Solvit og Dit Europa, eftersom den nuværende mangel på 
oplysninger forsinker videre udvikling af erhvervsklimaet og 
forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, især i grænseområdet;

10. opfordrer Kommissionen til at følge med i alle de eksisterende problemløsningsværktøjer 
og informationsportaler, som Kommissionen og medlemsstaterne tilbyder på internettet, 
og sammenkoble eller konsolidere dem, hvor det er muligt; anbefaler, at nye online-
portaler kun udvikles, når integration i de eksisterende løsninger ikke er mulig;

11. opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at udvikle komplette e-
forvaltningsportaler for virksomheder med henblik på at lette stiftelse af virksomheder og 
grænseoverskridende aktivitet; er af den opfattelse, at de såkaldte kvikskranker under 
tjenesteydelsesdirektivet kunne danne basis for sådanne tjenesteydelser; bemærker, at der 
er forskel på medlemsstaternes levering af brugervenlighed, tilgængelighed og 
tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen til løbende at overvåge denne situation og yde 
rådgivning og støtte til medlemsstater, hvor det er nødvendigt;

12. insisterer på, at fremme af e-forvaltning og udvikling af sikrede e-tjenester for SMV'er 
skal betragtes som en af de vigtigste prioriteringer i etableringen af et konkurrencedygtigt 
digitalt indre marked i overensstemmelse med loven om små virksomheder og "tænk småt 
først"-princippet;

13. understreger, at der i forbindelse med udvikling af infrastruktur og tjenesteydelser under 
handlingsplanen for e-forvaltning skal sikres og gennemføres optimal beskyttelse af 
personlige data, bl.a. igennem regler, på en ensartet måde blandt medlemsstaterne med 
henblik på at undgå enhver form for uautoriseret sporing af personlige oplysninger som 
f.eks. oplysninger vedrørende indkøbsvaner, helbredstilstand og patientjournaler, og sikre, 
at oplysningerne udelukkende bruges til lovlige formål, som for eksempel kampen mod 
skatteunddragelse, og at udvekslingen af indsamlede oplysninger ikke går ud over, hvad 
der er strengt nødvendigt;

14. understreger betydningen af at fremme og gøre brug af de mest avancerede teknologier fra 
F&U for at sikre databeskyttelse og sikre, at oplysningerne er sikrede mod it-angreb;

15. opfordrer Kommissionen og medlemslandene til bedre at inddrage de lokale og regionale 
myndigheder i forbindelse med adgangen til den offentlige sektors oplysninger uden at 
dette resulterer i dobbeltarbejde i fremskaffelsen af oplysninger, på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, for at forbedre formidlingen af information til borgere, virksomheder og 
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institutioner og fremme skabelsen af nye arbejdspladser på lokalt og regionalt niveau;

16. opfordrer medlemsstaterne til at forpligte offentlige instanser til at stille data til rådighed 
ved at opretholde arkiver og kataloger af offentlige data og sikre, at reglerne for 
offentliggørelse og genbrug er etableret, under hensyntagen til ophavsret og loven om 
beskyttelse af databaser; 

17. insisterer på nødvendigheden af at videreudvikle sikre og effektive e-tjenester såsom 
elektronisk identifikation og autentificering og e-business-applikationer såsom elektronisk 
fakturering i det indre marked; glæder sig derfor over Kommissionens initiativ, der har til 
formål at sikre gensidig anerkendelse af elektroniske identifikations- og 
autentifikationssystemer i hele EU og ændringen af direktivet om elektroniske signaturer i 
overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om akten for det indre marked; 
opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til harmonisering af e-fakturering i 
EU;

18. opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at øge interoperabiliteten mellem de 
forskellige platforme for offentlige e-indkøb, der allerede er indført i medlemslandene; 
støtter en forøgelse af midlerne til initiativer som f.eks. PEPPOL og e-CERTIS; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at give alle brugere af e-indkøb, navnlig SMV'er, 
den fornødne uddannelse for at sikre, at de forstår, hvorledes systemet fungerer, og bedre 
kan benytte det;

19. minder om betydningen af at vedtage passende lovgivningsmæssige foranstaltninger for e-
signaturer og e-autentificering for at sikre et sikkert, effektivt og sammenhængende 
europæisk eProcurement-marked, der øger konkurrenceevnen, innovation og deltagelse af 
SMV'er;

20. finder det beklageligt, at der i Kommissionens handlingsplan ikke er større fokus på 
emner som f.eks. myndighedernes input i den offentlige debat; understreger behovet for at 
fremme offentlighedens deltagelse i den politiske proces; opfordrer de medlemsstater, der 
ikke allerede har gjort det, til at indføre et elektronisk afstemningssystem for at fremme 
større inddragelse af civilsamfundet i den politiske proces; understreger vigtigheden af at 
støtte enhver politik, der har til formål at fremme grundlæggende færdigheder i 
informations- og kommunikationsteknologi. understreger nødvendigheden af at sikre 
tilstrækkelige og klare oplysninger om e-tjenester til både borgere og virksomheder;

21. understreger, at støtte til en forøgelse af tilgængelig grundlæggende information, 
færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og overvindelse af 
kløften mellem adgangen til tekniske tjenester og forskelle i det tekniske udstyr, der 
anvendes af borgere, er grundlæggende krav for at sikre, at alle borgere kan bruge ikt;

22. mener, at e-forvaltning bør sigte efter at styrke den demokratiske deltagelse gennem en 
gennemsigtig offentlig høringsproces og inddragelse i den politiske beslutningsproces for 
alle borgere, relevante interessenter og lokale myndigheder); opfordrer medlemsstaterne 
til at indføre åbne mekanismer for social dialog, som en permanent del af 
beslutningsprocessen; mener, at medlemsstaternes forvaltningsorganer også bør udvikle 
innovative teknikker og værktøjer til aktivt medborgerskab og bør overvåge kvaliteten af 
den sociale dialog i sammenligning med ngo'er;
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23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og indføre særlige ikt-
værktøjer til at fremme e-deltagelse – såsom fælles ordninger for elektroniske 
underskriftindsamlinger – med det formål at give EU-borgere og repræsentative 
sammenslutninger praktiske værktøjer til at benytte sig af retten til borgerinitiativ som 
fastlagt i artikel 11 i TEU;
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