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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δυναμικό της Ευρώπης για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών για τους πολίτες και τις εταιρείες πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να αναπτύξουν την ενημέρωση και τις 
διοικητικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική για την οικοδόμηση 
γνήσιας ψηφιακής Ευρώπης, με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της· τονίζουν ότι σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
2011-2015, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να εκσυγχρονιστούν οι ευρωπαϊκές και 
εθνικές δημόσιες διοικήσεις και να μειωθεί το κόστος τους, κατά τρόπο που να 
αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να 
προωθούν τη μεγέθυνση, την καινοτομία, την κινητικότητα των πολιτών και τις 
επαγγελματικές ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα, ιδίως των ΜΜΕ, καθώς και τη 
δημόσια συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής·

3. εφιστά την προσοχή στη σχέση που συνδέει τους στόχους του σχεδίου δράσης για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφιακού 
θεματολογίου για την ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
εξαρτάται από τεχνικούς όρους που συνδέονται με τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, 
τις ανοικτές προδιαγραφές, την κοινοχρησία πληροφοριών και τη χρήση βασικών 
καταλυτικών παραγόντων όπως της ηλεκτρονικής διαχείρισης ταυτότητας και των 
συστημάτων πληρωμών·

4. θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς μία 
ανοικτή μορφή διακυβέρνησης, η οποία θα είναι διαφανής, συμμετοχική και ανοικτή στη 
συνεργασία· σε αυτό το πλαίσιο καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανοικτή 
πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα και τη χρήση των τεχνολογιών Web 2.0, για να αυξηθεί 
η συμμετοχή των πολιτών· υποστηρίζει ότι η αρχή της ανοικτής διακυβέρνησης πρέπει να 
εφαρμοστεί σε μια διαδικασία βήμα προς βήμα, η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής 
διαδοχικές φάσεις: αύξηση της διαφάνειας, διευκόλυνση της συμμετοχής, διευκόλυνση 
της συνεργασίας και εφαρμογή μίας διατμηματικής κυβερνητικής διαδικασίας·

5. τονίζει ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς η ΕΕ πρέπει να συνειδητοποιήσει 
πλήρως το δυναμικό των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, των ΤΠΕ και του Διαδικτύου ως 
προς την ανάπτυξη οικονομικότερων, αποτελεσματικότερων και διαφανέστερων 
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοίκησης στην Ευρώπη, η οποία μπορεί 
να ωφελήσει τους Ευρωπαίους πολίτες, τους καταναλωτές, τις τοπικές αρχές και τις 
ΜΜΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει περισσότερο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές και στήριξη, 
συλλέγοντας βέλτιστες πρακτικές και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών 
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μεταξύ των κρατών μελών·

7. τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της κινητικότητας εντός της ενιαίας αγοράς και της 
μείωσης της γραφειοκρατίας για τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, πράγμα που θα 
τους επιτρέπει να επικοινωνούν, να πραγματοποιούν συναλλαγές καθώς και να στέλνουν 
και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά έγγραφα και πληροφορίες προς και από υπηρεσίες 
δημόσιας διοίκησης καθ’ όλη την ΕΕ,  ενώ θα τους διευκολύνει, για παράδειγμα, τη 
δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης•  υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι η πρόσβαση στις τηλεματικές διαδικασίες και την τηλεματική ενημέρωση θα 
μπορούσε να μειώσει τη γραφειοκρατία και το κόστος, να αυξήσει την κυβερνητική 
αποτελεσματικότητα και να βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις των ανθρώπων με όλα τα
επίπεδα διοίκησης καθώς και το επιχειρηματικό κλίμα στην ΕΕ·

8. τονίζει ότι οι περαιτέρω ψηφιακές βελτιώσεις και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του 
δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές ανάγκες του 
μέσου πολίτη, ιδίως των πολιτών με την πιο ευάλωτη θέση, όπως είναι οι νέοι, όσοι δεν 
έχουν μορφωθεί, οι ανάπηροι ή όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για να εγγυηθεί 
την επί ίσοις όροις πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όλων των 
πολιτών της ΕΕ·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν διαρκώς τους πολίτες σχετικά με 
την ύπαρξη διαδικτυακών πυλών της ΕΕ όπως του SOLVIT και του Your Europe, καθώς 
η σημερινή έλλειψη πληροφόρησης καθυστερεί την περαιτέρω ανάπτυξη ρυθμίσεων περί 
επιχειρηματικού κλίματος και προστασίας των καταναλωτών, ιδίως σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

10. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί όλα τα υπάρχοντα τηλεματικά εργαλεία επίλυσης 
προβλημάτων και τις ενημερωτικές πύλες που παρέχουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
και να προβαίνει στη διασύνδεση ή την ενοποίησή τους όπου είναι δυνατόν· συνιστά να 
συγκροτούνται νέες τηλεματικές πύλες μόνο όταν δεν είναι δυνατή η ένταξη σε ήδη 
υπάρχουσες λύσεις·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πλήρεις διαδικτυακές πύλες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημιουργία επιχειρήσεων και η διασυνοριακή δραστηριότητα· είναι της γνώμης ότι τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για τέτοιες υπηρεσίες· επισημαίνει ότι υπάρχουν ποικίλες διαφορές 
ως προς το εύχρηστο, το προσβάσιμο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ των κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης στα διάφορα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
διαρκώς αυτή την κατάσταση και παρέχει συμβουλές και στήριξη στα κράτη μέλη, όπου 
κρίνεται αναγκαίο·

12. εμμένει στο γεγονός ότι η προαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη 
διασφαλισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ πρέπει να θεωρούνται βασικές 
προτεραιότητες στη συγκρότηση μίας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
σύμφωνα με την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις και την αρχή «σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα»·

13. τονίζει ότι, στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για 
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πρέπει να διασφαλίζονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο 
ομοιόμορφο στα κράτη μέλη τα βέλτιστα επίπεδα και κανόνες προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ανίχνευση 
προσωπικών πληροφοριών όπως τα δεδομένα αγοραστικών συνηθειών, το ιατρικό 
καθεστώς ή τα μητρώα υγείας και να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, και ότι η 
ανταλλαγή των συγκεντρωμένων πληροφοριών δεν ξεπερνά τα αναγκαία·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής και χρήσης των πιο προηγμένων τεχνολογιών 
που εξασφαλίζονται μέσω της Ε&Α, για να κατοχυρωθεί η προστασία δεδομένων και η 
ασφάλεια δεδομένων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες δημοσίου τομέα, 
χωρίς να καταλήγει τούτο σε αλληλεπικαλύψεις στην υφιστάμενη παροχή πληροφοριών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή 
πληροφοριών στο κοινό, στις επιχειρήσεις και στα ιδρύματα και να διευκολυνθεί η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τους δημόσιους φορείς να καθιστούν τα 
δεδομένα διαθέσιμα, τηρώντας αρχεία και καταλόγους δημόσιων δεδομένων και 
διασφαλίζοντας ότι έχουν θεσπιστεί κανόνες κοινοποίησης και περαιτέρω χρήσης, με τη 
δέουσα συνεκτίμηση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας των 
βάσεων δεδομένων· 

17. εμμένει στην ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω ασφαλείς και αποτελεσματικές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η αναγνώριση γνησιότητας 
καθώς και εφαρμογές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας όπως της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης εντός της ενιαίας αγοράς· επικροτεί επομένως την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης γνησιότητας και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στο σύνολο της ΕΕ και την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την Πράξη για την ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να 
διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις 
διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων που υφίστανται 
ήδη στα κράτη μέλη· υποστηρίζει την αύξηση των πόρων για πρωτοβουλίες όπως η 
PEPPOL και η e-CERTIS· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν την 
αναγκαία κατάρτιση σε όλους τους χρήστες ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίων 
συμβάσεων, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κατανόηση και χρήση 
του μηχανισμού του συστήματος·

19. υπενθυμίζει τη σημασία της έγκρισης επαρκών νομοθετικών μέτρων για την ηλεκτρονική 
υπογραφή και την ηλεκτρονική αναγνώριση γνησιότητας ως αναγκαίων μέτρων για να 
κατοχυρωθεί μία ασφαλής, αποτελεσματική και καλά δικτυωμένη ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα προάγει την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την επαρκή συμμετοχή των ΜΜΕ·
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20. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής δεν δίνει μεγαλύτερη 
προσοχή σε ζητήματα όπως η συμβολή της διοίκησης στην προώθηση του δημοσίου 
διαλόγου· επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμμετοχή του κοινού στην πολιτική 
διαδικασία· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να εισαγάγουν ηλεκτρονικό 
σύστημα ψηφοφορίας, για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στην πολιτική διαδικασία· υπογραμμίζει τη σημασία να υποστηριχθεί κάθε είδους 
πολιτική που στοχεύει στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων σχετικά με τις ΤΠΕ· εμμένει 
στην ανάγκη να παρέχεται επαρκής και σαφής πληροφόρηση σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις·

21. τονίζει ότι η στήριξη στην αύξηση των βασικών δεξιοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η εξομάλυνση των ανισοτήτων στις 
δυνατότητες πρόσβασης και στον τεχνικό εξοπλισμό των πολιτών είναι θεμελιώδεις 
προϋποθέσεις για τη μαζική χρήση των ΤΠΕ από όλους τους πολίτες·

22. θεωρεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής συμμετοχής μέσω της διαφανούς δημόσιας διαβούλευσης και της 
συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, απευθυνόμενη σε όλους τους πολίτες, 
στους ενδιαφερόμενους παράγοντες και στις τοπικές αρχές· καλεί τα κράτη μέλη να 
εισαγάγουν ανοικτούς μηχανισμούς κοινωνικής διαβούλευσης ως μόνιμο στοιχείο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αναπτύξουν 
καινοτόμες τεχνικές και εργαλεία συμμετοχής των πολιτών στις διοικήσεις τους και να 
παρακολουθούν την ποιότητα των κοινωνικών διαβουλεύσεων με τις ΜΚΟ·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να θέσουν σε λειτουργία 
συγκεκριμένα εργαλεία ΤΠΕ για να διευκολύνουν την ηλεκτρονική συμμετοχή -όπως 
κοινά συστήματα ηλεκτρονικών αναφορών- με στόχο να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ και 
στις ενώσεις εκπροσώπων τα έμπρακτα μέσα άσκησης του δικαιώματος της 
πρωτοβουλίας πολιτών, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·
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