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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan mahdollisuuksia kehittää verkkopalveluita kansalaisille ja 
yrityksille olisi hyödynnettävä täysimääräisesti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan ja kehittämään sähköisesti käytettävissä olevia tiedotus- ja 
hallintomenettelyitä;

2. kehottaa komissiota laatimaan kattavan strategian sellaisen aidosti digitaalisen Euroopan 
luomiseksi, jonka yhtenä kulmakivenä ovat sähköiset viranomaispalvelut; korostaa, että 
Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011–2015 on ainutlaatuinen tilaisuus 
uudistaa unionin ja jäsenvaltioiden julkishallintoa ja alentaa julkishallinnon kustannuksia, 
koska näin voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti Euroopan syvemmän yhdentymisen 
potentiaalia ja edistää kasvua, innovointia, kansalaisten ja ammatti-ihmisten liikkuvuutta, 
yritysten ja varsinkin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja yleisön osallistumista 
päätöksentekoon;

3. kiinnittää huomiota sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman tavoitteiden ja EU:n 
digitaalistrategian tehokkaan toteutuksen väliseen yhteyteen; korostaa, että sähköinen 
hallinto on riippuvainen teknisistä valmiuksista, kuten rajatylittävästä 
yhteentoimivuudesta, avoimista eritelmistä ja tietojenvaihdosta sekä perusedellytyksistä, 
kuten sähköisistä tunnistus- ja maksujärjestelmistä;

4. katsoo, että sähköisiä viranomaispalveluja olisi pidettävä askeleena kohti avointa 
hallintotapaa, joka on läpinäkyvä, osallistava ja yhteistyöhön perustuva; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita edistämään julkisen tiedon avointa saatavuutta ja Web 2.0:n 
käyttöä, jotta voidaan lisätä kansalaisten osallistumista; katsoo, että avoimen hallinnon 
periaate olisi toteutettava prosessina, johon sisältyvät seuraavat peräkkäiset vaiheet: 
avoimuuden lisääminen, osallistumisen mahdollistaminen, yhteistyön helpottaminen ja 
yksikköjen välisten hallintomenettelyjen toteuttaminen;

5. korostaa, että unionin on digitaalisten sisämarkkinoiden puitteissa hyödynnettävä 
täysimääräisesti uuden teknologian, tieto- ja viestintätekniikan ja internetin 
mahdollisuuksia kehitettäessä Eurooppaan entistä edullisempia, tehokkaampia ja 
avoimempia sähköisten viranomaispalvelujen ja sähköisen hallinnon järjestelmiä, joista on 
suurta hyötyä EU-kansalaisille, kuluttajille, paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille;

6. kehottaa komissiota osallistumaan tiiviimmin sähköisen hallinnon palvelujen 
kehittämiseen antamalla tukea ja ohjeistusta, kokoamalla yhteen parhaita käytäntöjä ja 
helpottamalla jäsenvaltioiden keskinäistä tietojenvaihtoa;

7. korostaa, että on tärkeää helpottaa liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja vähentää kansalaisten 
hallinnollisia rasitteita heidän jokapäiväisessä elämässään luomalla heille mahdollisuus 
viestiä, tehdä rahasiirtoja ja lähettää ja vastaanottaa sähköisiä viranomaisasiakirjoja ja 
sähköistä viranomaistietoa kaikkialla EU:ssa ja varmistamalla esimerkiksi 
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sosiaaliturvaoikeuksien todellinen siirrettävyys; korostaa, että sähköisten menettelyjen ja 
tietojen saatavuus voisi vähentää byrokratiaa ja alentaa kustannuksia, lisätä hallinnon 
tehokkuutta ja parantaa huomattavasti ihmisten suhteita kaikkiin hallinnon tasoihin sekä 
EU:n liiketoimintaympäristöä;

8. korostaa, että jäsenvaltioiden julkisen sektorin digitalisoinnissa ja uudistamisessa on 
otettava huomioon tavallisten kansalaisten keskeiset tarpeet ja erityisesti muita 
heikommassa asemassa olevien, kuten nuorten, kouluttamattomien, vammaisten ja ilman 
internetyhteyksiä elävien ihmisten tarpeet, jotta voidaan taata kaikkien EU-kansalaisien 
mahdollisuudet saada tasapuolisesti laadukkaita julkisia palveluita;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisille jatkuvasti olemassa 
olevista EU:n portaaleista, jollaisia ovat esimerkiksi SOLVIT ja Sinun Eurooppasi, sillä 
nykyinen tiedonpuute hidastaa edelleen liiketoimintaympäristön ja 
kuluttajansuojajärjestelmien kehittämistä erityisesti rajatylittävissä asioissa;

10. kehottaa komissiota seuraamaan kaikkia komission ja jäsenvaltioiden nykyisiä verkossa 
olevia ongelmanratkaisuvälineitä ja tietoportaaleja ja linkittämään tai yhdistämään ne 
toisiinsa mahdollisuuksien mukaan; suosittaa kehittämään uusia verkkoportaaleja vain 
siinä tapauksessa, että välineiden sisällyttäminen olemassa oleviin ratkaisuihin ei ole 
mahdollista;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään yrityksiä varten kattavia sähköisiä 
viranomaispalvelujen portaaleja yritysten perustamisen ja rajat ylittävän toiminnan 
helpottamiseksi; on sitä mieltä, että palveludirektiivin mukaiset keskitetyt asiointipisteet 
voisivat luoda pohjan tällaisille palveluille; toteaa, että eri jäsenvaltioiden yhteyspisteiden 
käyttäjäystävällisyydessä, saavutettavuudessa ja palveluissa on paljon eroja; kehottaa 
komissiota seuraamaan tilannetta jatkuvasti ja antamaan jäsenvaltioille tarvittaessa 
neuvontaa ja tukea;

12. vaatii pitämään sähköisen hallinnon edistämistä ja pk-yrityksille tarkoitettujen suojattujen 
sähköisten palvelujen kehittämistä ensisijaisina asioina kilpailukykyisten digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomisessa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act 
-aloitteen ja "pienet ensin" -periaatteen mukaisesti;

13. korostaa, että sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman mukaisia infrastruktuureja ja 
palveluita kehitettäessä on varmistettava mahdollisimman hyvä henkilötietojen suoja ja 
asiaa koskevat säännöt ja niiden yhdenmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa, 
jotta estetään kaikentyyppisten henkilökohtaisten tietojen kuten ostoskäyttäytymistä ja 
terveydentilaa koskevien tietojen tai potilasrekistereiden luvaton jäljittäminen ja 
varmistetaan, että tietoja käytetään ainoastaan luvallisiin tarkoituksiin, kuten veronkierron 
estämiseen, ja että kerättyjä tietoja vaihdetaan vain siinä määrin kuin se on ehdottomasti 
tarpeen;

14. pitää tärkeänä, että edistetään ja käytetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottamaa 
edistyksellisintä tekniikkaa, jotta voidaan varmistaa tietosuoja ja verkkoturvallisuus;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
mahdollisuuksia käyttää julkisen sektorin tietoja ilman että syntyy päällekkäisyyksiä 
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kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason tietojen toimittamisessa, jotta voidaan parantaa 
tietojen toimittamista yleisölle, yrityksille ja laitoksille ja helpottaa uusien työpaikkojen 
luomista paikallisella ja alueellisella tasolla;

16. kannustaa jäsenvaltioita velvoittamaan julkiset elimet asettamaan tiedot saataville 
julkisten tietojen tallennuspaikkoihin ja luetteloihin sekä laatimaan säännöt tietojen 
ilmaisemisesta ja uudelleenkäytöstä ottaen asianmukaisesti huomioon 
tekijänoikeussäädökset ja säädökset tietokantojen suojaamisesta;

17. vaatii kehittämään edelleen sisämarkkinoille tarkoitettuja suojattuja ja toimivia sähköisiä 
palveluja, kuten sähköistä tunnistusta ja varmennusta, sekä sähköisen liiketoiminnan 
sovelluksia, kuten sähköistä laskutusta; pitää tervetulleena komission aloitetta, jolla on 
tarkoitus varmistaa sähköisen varmennuksen ja sähköisen tunnistuksen vastavuoroinen 
tunnustaminen kaikkialla EU:ssa, sekä sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin 
tarkistamista sisämarkkinoiden toimenpidepaketista annetun komission tiedonannon 
mukaisesti; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen sähköisen laskutuksen 
yhdenmukaistamisesta EU:ssa;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään jäsenvaltioissa jo olemassa olevien useiden 
sähköisten hankintojen foorumien yhteentoimivuutta; kannattaa resurssien lisäämistä 
sellaisille hankkeille kuin PEPPOL ja e-CERTIS; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
huolehtimaan siitä, että kaikki sähköisten hankintojen käyttäjät ja erityisesti pk-yritykset 
saavat tarvittavaa koulutusta ja opastusta järjestelmän toiminnoista ja niiden entistä 
tehokkaammasta käytöstä;

19. muistuttaa, että on tärkeää antaa asianmukaisia säännöksiä sähköisistä allekirjoituksista ja 
sähköisestä varmennuksesta, jotta voidaan varmistaa turvalliset, tehokkaat ja yhteenliitetyt 
Euroopan sähköiset tarjouskilpailumarkkinat, joilla edistetään kilpailukykyä, innovointia 
ja pk-yritysten osallistumista;

20. pitää valitettavana, että komission toimintasuunnitelmassa ei kiinnitetä enemmän 
huomiota sellaisiin seikkoihin kuin hallinnon osallistumiseen julkisten keskustelujen 
virittämiseen; korostaa tarvetta edistää yleisön osallistumista poliittisiin prosesseihin; 
kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön sähköistä 
äänestysjärjestelmää, toteuttamaan sellaisen, jotta voidaan edistää kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista politiikkaan; korostaa, että on tärkeää tukea kaikenlaisia toimia, joiden 
tarkoituksena on parantaa tieto- ja viestintäteknisiä perustaitoja; korostaa tarvetta antaa 
kansalaisille ja yrityksille tarkoituksenmukaista ja selkeää tietoa sähköisistä palveluista;

21. korostaa, että kaikkien kansalaisten mahdollisuudet käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa 
voivat toteutua vain siten, että tuetaan tehostetusti tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen 
opetusta ja poistetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvä kuilu ja 
kansalaisten käytettävissä olevista teknisistä laitteistoista johtuvat erot;

22. katsoo, että sähköisen hallinnon tavoitteeksi olisi asetettava demokraattisen osallistumisen 
tehostaminen siten, että kansalaisia ja asianomaisia sidosryhmiä sekä 
paikallisviranomaisia kuullaan avoimesti ja otetaan mukaan päätöksentekoon; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteiskunnallisen kuulemisen avoimen järjestelmän 
pysyväksi osaksi päätöksentekoa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi lisäksi luotava 
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hallintoonsa innovatiivisia tekniikoita ja kansalaisten osallistumisen mahdollistavia 
välineitä ja seurattava yhteiskunnallisten kuulemisten laatua yhdessä kansalaisjärjestöjen 
kanssa;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja toteuttamaan erityisiä tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä, joilla voidaan helpottaa sähköistä osallistumista, esimerkiksi 
sähköistä vetoomusten esittämistä, jotta EU-kansalaisille ja yhdistyksille annettaisiin 
käytännössä mahdollisuus käyttää oikeuksiaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artiklassa tarkoitettua kansalaisaloitetta koskevien määräysten mukaisesti.
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