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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a polgárok és a vállalkozások javára teljes mértékben ki kell használni 
az online szolgáltatások fejlesztése terén fennálló európai lehetőségeket; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák és gazdagítsák az online rendelkezésre álló 
információkat és adminisztratív eljárásokat;

2. felkéri a Bizottságot egy átfogó stratégia kidolgozására egy olyan, ténylegesen digitális 
Európa létrehozása érdekében, amelynek az e-kormányzat az egyik építőeleme; 
hangsúlyozza, hogy a 2011–2015 közötti időszakra vonatkozó európai e-kormányzati 
cselekvési terv egyedülálló lehetőséget kínál az európai és nemzeti közigazgatások 
korszerűsítésére és költségeik csökkentésére, lehetővé téve számukra, hogy teljes 
mértékben kiaknázzák a további európai integrációban rejlő potenciált és előmozdítsák a 
növekedést, az innovációt a polgárok és szakemberek mobilitását, a vállalkozások –
különösen a kkv-k – lehetőségeit és a szakpolitikai döntéshozatalban való nyilvános 
részvételt;

3. felhívja a figyelmet az e-kormányzati cselekvési terv célkitűzései és az EU digitális 
menetrendjének hatékony végrehajtása közötti kapcsolatra; rámutat, hogy az e-
kormányzat technikai előfeltételektől függ a határokon átnyúló interoperabilitás, a nyílt 
specifikációk, az információk megosztása (és olyan kulcstényezők, mint például az 
elektronikus személyazonosság-kezelés és fizetési rendszerek) tekintetében;

4. úgy véli, hogy az e-kormányzatot a kormányzás egy nyitott formája felé irányuló 
lépésként kell értékelni, amely átlátható, részvételen alapuló és együttműködő; e 
tekintetben felhívja a tagállamokat, hogy a polgárok részvételének növelése érdekében 
mozdítsák elő a nyilvános adatokhoz való nyílt hozzáférést és a Web 2.0 alkalmazását; 
úgy véli, hogy a nyílt kormányzás elvét lépésről lépésre haladva kell megvalósítani, a 
következő, egymást követő szakaszokban: az átláthatóság növelése, a részvétel lehetővé 
tétele, az együttműködés elősegítése, valamint a minisztériumok közötti kormányzási 
folyamat megvalósítása;

5. hangsúlyozza, hogy az egységes digitális piaccal kapcsolatban az Uniónak teljes 
mértékben meg kell valósítania az új technológiai fejlesztésekben, az IKT-ban és az 
internetben rejlő lehetőségeket, ezzel nagyban segítve az európai polgárokat, a 
fogyasztókat, a helyi közösségeket és a kkv-kat a kevésbé költséges, hatékonyabb és 
átláthatóbb e-kormányzati és e-közigazgatási rendszerek létrehozásában Európában;

6. felhívja a Bizottságot, hogy iránymutatások és támogatás biztosítása, a legjobb 
gyakorlatok összegyűjtése, valamint a tagállamok közötti információcsere elősegítése 
révén vegyen tevékenyebben részt az e-kormányzati szolgáltatások fejlesztésében;

7. hangsúlyozza, hogy szükség van a mobilitás megkönnyítésére a belső piacon – például a 
szociális biztonsági jogosultságok tényleges hordozhatóságának biztosításával –, a 
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polgárok mindennapi élete tekintetében pedig a bürokrácia csökkentésére, lehetővé téve a 
polgárok számára a kommunikációt, ügyletek végrehajtását, valamint dokumentumok és 
információk elektronikus formában történő küldését/fogadását a nemzeti közigazgatások 
és a polgárok között szerte az EU-ban; hangsúlyozza, hogy az online eljárások és 
információk hozzáférhetőségének köszönhetően csökkenhet a bürokrácia és a költségek 
mértéke, növekedhet a kormányzás hatékonysága és jelentősen javulhatnak az igazgatás 
valamennyi szintje és a lakosság közötti kapcsolatok és az EU-n belüli üzleti környezet;

8. hangsúlyozza, hogy a tagállamok közigazgatásának további digitális fejlesztése és 
modernizálása során figyelembe kell venni a hétköznapi polgárok alapvető igényeit, 
különös tekintettel a leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévőkre, mint például a fiatalok, 
a képzettséggel nem rendelkezők, a fogyatékkal élők és az internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezők, hogy minden uniós polgár számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak a 
magas színvonalú közszolgálathoz;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folyamatosan tájékoztassák a polgárokat a 
meglévő internetes portálokról – például a SOLVIT- és az Európa Önökért portálról –, 
mivel a jelenlegi információhiány késlelteti az üzleti környezet és a fogyasztóvédelmi 
intézkedések további fejlődését, különösen a határokon átnyúló esetekben;

10. felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az általa és a tagállamok 
által működtetett összes online problémamegoldó eszközt és információs portált, és –
amennyiben lehetséges – kapcsolja össze, illetve egységesítse azokat; javasolja, hogy csak 
akkor hozzanak létre új internetes portálokat, ha a meglévő portálokba való beépítés nem 
megvalósítható;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre átfogó jellegű e-kormányzati 
portálokat a vállalkozások számára a vállalkozásalapítás és a határokon átnyúló 
tevékenységek megkönnyítése érdekében; véleménye szerint a szolgáltatási irányelvben 
szereplő egyablakos ügyintézési pontok jó alapként szolgálhatnak az ilyen 
szolgáltatásokhoz; megjegyzi, hogy számos különbség figyelhető meg a különböző 
tagállamokban működő egyablakos ügyintézési pontok felhasználóbarát jellege, 
hozzáférhetősége és az általuk nyújtott szolgáltatások tekintetében; felhívja a Bizottságot, 
hogy folyamatosan kövesse nyomon ezt a helyzetet, és szükség esetén biztosítson 
tanácsadást és támogatást a tagállamoknak;

12. ragaszkodik ahhoz, hogy az e-kormányzat előmozdítását és a kkv-kat célzó biztonságos 
elektronikus szolgáltatások fejlesztését a versenyképes egységes digitális piac 
létrehozásának egyik legfontosabb prioritásának kell tekinteni, a kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal és a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvvel összhangban;

13. hangsúlyozza, hogy az e-kormányzati cselekvési terv alapján kifejlesztendő 
infrastruktúrák és szolgáltatások kialakítása során egységesen biztosítani és alkalmazni 
kell a személyes adatok védelmének optimális szintjeit és szabályait a tagállamokban, a 
személyes – például vásárlási szokásokkal, egészségügyi állapottal vagy orvosi 
információkkal kapcsolatos – adatok bármiféle engedély nélküli nyomon követésének 
megakadályozása céljából, valamint annak garantálása érdekében, hogy az adatokat csak 
olyan jogszerű célokra használják fel, mint az adóelkerülés elleni küzdelem, és hogy az 
összegyűjtött információk cseréje csak a legszükségesebb mértékben valósul meg;
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14. hangsúlyozza a kutatás-fejlesztésből eredő legfejlettebb technológiák támogatásának és 
alkalmazásának fontosságát, az adatok védelme és az adatok számítógépes támadásoktól 
való megóvása érdekében;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a polgároknak, vállalatoknak és 
intézményeknek nyújtott tájékoztatás javítása és új munkahelyek helyi és regionális 
szinten való létrehozásának megkönnyítése érdekében a közszférabeli információk 
hozzáférhetősége tekintetében erősítsék a helyi és regionális hatóságok szerepét anélkül, 
hogy ez a nemzeti, regionális és helyi szintű tájékoztatásnyújtásban átfedéseket 
eredményezne;

16. ösztönzi a tagállamokat, hogy kötelezzék a közjogi szervezeteket arra, hogy – közérdekű 
adatok tárolására szolgáló tárhelyek és ilyen adatokat tartalmazó jegyzékek fenntartása 
által – tegyék hozzáférhetővé az adatokat, és gondoskodjanak az adatok nyilvánosságra 
hozatalára és újbóli felhasználására vonatkozó szabályok megállapításáról, kellően 
figyelembe véve a szerzői jogi és az adatbázisok védelméről szóló jogszabályokat; 

17. kitart amellett, hogy az egységes piacon belül tovább kell fejleszteni a biztonságos és 
hatékony elektronikus szolgáltatásokat, például az elektronikus személyazonosítást és az 
elektronikus hitelesítést, és az olyan elektronikus üzleti alkalmazásokat, mint például az 
elektronikus számlázás; ezért üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy 
biztosítsa az elektronikus hitelesítés és az elektronikus személyazonosítás kölcsönös 
elismerését szerte az EU-ban, valamint az elektronikus aláírásról szóló irányelv 
felülvizsgálatát, az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló bizottsági közleménnyel 
összhangban; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az elektronikus 
számlázás Európai Unióban történő harmonizálására vonatkozóan;

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék az interoperabilitás szintjét a 
tagállamokban már létező különféle e-közbeszerzési platformok között; támogatja, hogy 
növeljék a PEPPOL-hoz és az e-CERTIS-hez hasonló kezdeményezéseknek juttatott 
forrásokat; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szükséges képzést 
az e-közbeszerzések valamennyi felhasználója számára, különös tekintettel a kkv-kra, 
hogy jobban megértsék a rendszer működését és hatékonyabban használják azt;

19. emlékeztet annak fontosságára, hogy megfelelő jogalkotási intézkedéseket fogadjanak el 
az elektronikus aláírások és az elektronikus személyazonosítás tekintetében, a 
biztonságos, hatékony és kölcsönösen összekapcsolt európai e-közbeszerzési piac 
megvalósítása érdekében, amely fokozza a versenyképességet, az innovációt és a kkv-k 
részvételét;

20. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság cselekvési tervében nem fordít több figyelmet olyan 
kérdésekre, mint a hivatali szervek hozzájárulása a nyilvános vitakultúra élénkítéséhez; 
rámutat, hogy javítani kell a nyilvánosság részvételét a politikai folyamatban; felhívja 
azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy vezessenek be egy 
elektronikus szavazási rendszert a civil társadalom politikai folyamatokban való nagyobb 
mértékű részvételének előmozdítása érdekében; hangsúlyozza, hogy fontos minden olyan 
politika támogatása, amely az alapvető infokommunikációs ismeretek bővítését célozza; 
hangsúlyozza, hogy megfelelő és egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani az e-
szolgáltatásokról mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások számára;
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21. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) terén szerzett 
alapvető ismeretek bővítésének támogatása, valamint a hozzáférési lehetőségek és a 
polgárok technikai felszereltsége szempontjából fennálló különbségek felszámolása 
alapfeltétele az IKT fokozottabb igénybevételének a polgárok körében;

22. úgy véli, hogy az e-kormányzatnak a demokratikus részvétel fokozását kell célul kitűznie, 
átlátható nyilvános konzultációk és a politikai döntéshozatal folyamatában való részvétel 
előmozdítása által, megszólítva valamennyi polgárt, az érdekelt feleket és a helyi 
hatóságokat; felhívja a tagállamokat, hogy a döntéshozatali eljárás állandó elemeként 
vezessék be a társadalmi konzultáció nyílt mechanizmusait; álláspontja szerint a 
tagállamoknak ezenkívül innovatív technikákat és polgári részvételi eszközöket kell 
kidolgozniuk saját közigazgatásukban, és ellenőrizniük kell a társadalmi konzultációk 
eredményességét a nem kormányzati szervekkel összehasonlítva;

23. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre és működtessenek speciális 
IKT-eszközöket az e-részvétel – mint a petíció benyújtására szolgáló, hétköznapinak 
számító elektronikus rendszerek – előmozdítása érdekében, azzal a céllal, hogy biztosítsák 
az uniós polgárok és a képviseleti szervek számára a gyakorlati eszközöket ahhoz, hogy 
élhessenek az EUSZ 11. cikkében megállapított, a polgári kezdeményezésről szóló 
rendelkezések által biztosított jogaikkal.
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