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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Pabrėžia, kad reikėtų visapusiškai išnaudoti Europos potencialą plėtoti piliečiams ir 
įmonėms skirtas elektronines paslaugas; ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti ir 
plėtoti internetu prieinamą informaciją bei administracines procedūras;

2. Prašo Komisijos parengti išsamią tikros skaitmeninės Europos sukūrimo strategiją, kurioje 
e. valdžia būtų viena iš sudedamųjų jos dalių; pabrėžia, kad 2011–2015 m. Europos e.
valdžios veiksmų planas yra išskirtinė galimybė atnaujinti Europos ir nacionalines viešojo 
administravimo institucijas ir sumažinti jų sąnaudas, suteikiant joms galimybę 
visapusiškai išnaudoti tolesnės Europos integracijos galimybes ir skatinti augimą, 
inovacijas, piliečių judumą, suteikti daugiau galimybių verslui, ypač MVĮ, ir skatinti 
visuomenę dalyvauti politikos formavime;

3. Atkreipia dėmesį į e. valdžios veiksmų plano tikslų ir veiksmingo ES skaitmeninės 
darbotvarkės įgyvendinimo ryšį; pabrėžia, kad norint įgyvendinti e. valdžios iniciatyvą 
reikia nustatyti technines sąlygas, susijusias su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, 
atviromis specifikacijomis, dalijimusi informacija ir naudojimusi pagrindiniais veiksniais, 
tokiais kaip elektroninės atpažinties valdymas ir mokėjimo sistemos;

4. E. valdžią reikėtų vertinti kaip žingsnį atviros, skaidrios, dalyvavimu ir bendradarbiavimu 
grindžiamos valdžios linkme; šiuo požiūriu ragina valstybes nares skatinti galimybes 
laisvai susipažinti su viešaisiais duomenimis ir naudotis 2.0 žiniatinklio technologija, kad 
būtų galima užtikrinti didesnį piliečių dalyvavimą; mano, kad atviro valdymo principą 
reikėtų įgyvendinti laipsniškai, suskirstant įgyvendinimo procesą į šiuos vienas po kito 
sekančius etapus: skaidrumo didinimas, sąlygų dalyvauti sudarymas, bendradarbiavimo 
supaprastinimas ir skirtingų institucijų valdymo proceso įgyvendinimas;

5. Pabrėžia, kad sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką Europos Sąjunga turi visapusiškai 
išnaudoti technologinių naujovių teikiamas galimybes, o informacinės ir ryšių 
technologijos ir internetas turėtų būti labai naudingi Europos piliečiams, vartotojams, 
vietos valdžios institucijoms ir MVĮ Europoje diegiant pigesnes, efektyvesnes ir 
skaidresnes e. valdžios ir e. administravimo sistemas;

6. Ragina Komisiją labiau įsitraukti į e. valdžios paslaugų plėtros procesą nustatant gaires ir 
teikiant paramą, kaupiant geriausios patirties pavyzdžius ir sudarant palankesnes sąlygas 
valstybėms narėms keistis informacija;

7. Pabrėžia, kad reikia palengvinti judumą bendrojoje rinkoje ir mažinti biurokratizmą, su 
kuriuo piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime, suteikiant jiems galimybę bendrauti ir 
atlikti sandorius su bet kurios ES valstybės viešojo administravimo institucijomis, taip pat 
toms institucijoms siųsti ir iš jų gauti elektroninius dokumentus ir informaciją ir 
užtikrinant, pavyzdžiui, užtikrinti tikrą socialinės apsaugos teisių perkėlimą; pabrėžia, kad 
prieiga prie internetu vykdomų procedūrų ir informacijos galėtų padėti sumažinti 
biurokratiją ir išlaidas, padidinti valdymo veiksmingumą ir gerokai pagerinti visuomenės 
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santykius su visų lygmenų administracija, taip pat ES verslo aplinką;

8. Pabrėžia, kad toliau tobulinant skaitmenines technologijas ir modernizuojant valstybių 
narių viešuosius sektorius privalu atsižvelgti į esminius paprastų piliečių, ypač į 
nepalankiausią padėtį patekusių asmenų, pavyzdžiui jaunimo, neišsilavinusių asmenų, 
neįgaliųjų ar žmonių, neturinčių galimybės naudotis internetu, poreikius, kad visiems ES 
piliečiams būtų galima užtikrinti vienodas galimybes naudotis aukštos kokybės 
viešosiomis paslaugomis;

9. Ragina Komisiją ir valstybes nares nuolat informuoti piliečius apie veikiančius ES 
portalus, pavyzdžiui apie Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklą (SOLVIT) ir „Jūsų 
Europos patarėją“, nes dėl dabartinio informacijos trūkumo vilkinama tolesnė verslo 
aplinkos ir vartotojų apsaugos plėtra, visų pirma tarpvalstybinėje srityje;

10. Ragina Komisiją stebėti visas esamas internetines problemų sprendimo priemones ir savo 
bei valstybių narių informacijos portalus, taip pat juos susieti ar sujunti, jeigu tai 
įmanoma; rekomenduoja kurti naujus interneto portalus tik jeigu jų neįmanoma integruoti 
į esamas problemų sprendimo priemones;

11. Ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti išsamius e. valdžios portalus įmonėms, siekiant 
paskatinti įmonių kūrimą ir tarpvalstybinę veiklą; laikosi nuomonės, kad vieno langelio 
principas pagal Paslaugų direktyvą galėtų sudaryti tokių paslaugų pagrindą; pažymi, kad 
valstybėse narėse yra įvairių skirtumų, susijusių su vieno langelio principu teikiamomis 
paslaugomis, prieinamumu ir patogumu vartotojui; ragina Komisiją nuolat stebėti šią 
padėtį, taip pat teikti patarimus ir paramą valstybėms narėms, jeigu to reikia;

12. Pabrėžia, kad e. valdžios skatinimą ir saugių MVĮ skirtų e. paslaugų plėtrą reikia laikyti 
vienais iš svarbiausių prioritetų kuriant konkurencingą bendrąją skaitmeninę rinką pagal 
Smulkiojo verslo aktą ir principą „pradėk nuo mažo“;

13. Pabrėžia, kad vystant infrastruktūras ir paslaugas pagal e. valdžios veiksmų planą reikia 
visose valstybėse narėse užtikrinti ir pradėti taikyti vienodus geriausius asmens duomenų 
apsaugos lygmenis ir vienodas asmens duomenų apsaugos taisykles, kad būtų galima 
išvengti bet kokio neteisėto asmeninės informacijos, pavyzdžiui informacijos apie pirkimo 
įpročius, sveikatos būklę ar ligos istoriją, sekimo, ir užtikrinti, kad duomenys būtų 
naudojami tik teisėtais tikslais, pavyzdžiui kovojant su mokesčių slėpimu, taip pat kad 
surinkta informacija būtų keičiamasi tik iš tikrųjų būtinais atvejais;

14. Pabrėžia, kad svarbu skatinti pažangiausias mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
technologijas ir jomis naudotis siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir jų apsaugą nuo 
kibernetinių atakų;

15. Ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau įtraukti vietos ir regionines valdžios 
institucijas, kuriant prieigą prie viešojo sektoriaus informacijos, kad būtų išvengta esamų 
informavimo paslaugų dubliavimosi nacionaliniu, regiono ir vietos lygmenimis, siekiant 
pagerinti visuomenės, įmonių ir institucijų informavimą ir paskatinti naujų darbo vietų 
kūrimą vietos ir regiono lygmenimis;

16. Ragina valstybes nares įpareigoti viešuosius subjektus užtikrinti galimybę susipažinti su 
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duomenimis įrengiant viešųjų duomenų saugyklas ir sudarant jų katalogus bei užtikrinant, 
kad būtų nustatytos informacijos atskleidimo ir pakartotinio naudojimo taisyklės 
atsižvelgiant į autorių teisių nuostatas ir į duomenų bazių apsaugos teisės aktus;

17. Pabrėžia, kad bendrojoje rinkoje būtina toliau plėtoti saugias ir veiksmingas e. paslaugas, 
pavyzdžiui elektroninės atpažinties ir tapatybės nustatymo sistemas, ir e. verslo 
taikomąsias programas, pavyzdžiui elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo programas;
todėl palankiai vertina Komisijos iniciatyvą visoje ES užtikrinti abipusį e. tapatybės 
nustatymą ir e. atpažintį ir persvarstyti Elektroninio parašo direktyvą remiantis Komisijos 
komunikatu dėl Bendrosios rinkos akto; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl e. sąskaitų 
faktūrų išrašymo suderinimo Europos Sąjungoje;

18. Ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti įvairių e. viešųjų pirkimų platformų, kurios 
jau egzistuoja valstybėse narėse, sąveiką; pritaria tam, kad būtų padidintos lėšos skiriamos 
tokioms iniciatyvoms, kaip „Europos e. viešieji pirkimai internetu“ (PEPPOL) ir e-
CERTIS; ragina Komisiją ir valstybes nares visiems e. viešųjų pirkimų naudotojams, ypač 
MVĮ, rengti būtinus mokymus, kad jie geriau suvoktų šios sistemos veikimą ir ja 
naudotųsi;

19. Dar kartą primena, kad svarbu patvirtinti tinkamas e. parašo ir e. tapatumo nustatymo 
teisėkūros priemones, siekiant užtikrinti saugią, veiksmingą ir susietą Europos e. viešųjų 
pirkimų rinką, skatinant konkurencingumą, inovacijas ir MVĮ dalyvavimą;

20. Apgailestauja, kad Komisijos veiksmų plane neskiriama daugiau dėmesio tokioms sritims, 
kaip administracijų dalyvavimas skatinant viešus debatus; pabrėžia, kad reikia gerinti 
visuomenės dalyvavimą politiniame procese; ragina valstybes nares, dar neįdiegusias 
elektroninio balsavimo sistemos, ją įdiegti, kad būtų užtikrinamas didesnis pilietinės 
visuomenės dalyvavimas politiniame procese; pabrėžia, kad svarbu remti visas politikos 
rūšis, kuriomis siekiama stiprinti IRT raštingumo pagrindus; primygtinai tvirtina, kad ir 
piliečiams, ir verslo įmonėms būtina teikti tinkamą ir aiškią informaciją apie e. paslaugas;

21. Pabrėžia, kad parama didinant IRT (informacinių ir ryšių technologijų) raštingumo 
pagrindus ir piliečių prieigos galimybių ir naudojamos techninės įrangos skirtumų 
panaikinimas yra pagrindinis reikalavimas, užtikrinantis galimybę visiems piliečiams 
naudotis IRT;

22. Mano, kad e. valdžios tikslas turėtų būti demokratinio dalyvavimo stiprinimas rengiant 
skaidrias viešąsias konsultacijas piliečiams, atitinkamoms suinteresuotosioms šalims ir 
vietos valdžiai ir užtikrinant jų dalyvavimą politikos formavimo procese; ragina valstybes 
nares pradėti taikyti atviras socialinių konsultacijų priemones kaip nuolatinę sudedamąją 
sprendimų priėmimo proceso dalį; mano, kad valstybės narės savo administravimo 
institucijose taip pat turėtų parengti naujoviškus metodus ir piliečių dalyvavimo 
priemones ir tikrinti socialinių konsultacijų kokybę lyginant ją su NVO teikiamų 
socialinių konsultacijų kokybe;

23. Ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ir įdiegti specialias e. dalyvavimą 
palengvinančias IRT priemones, pavyzdžiui bendras e. peticijų teikimo sistemas, siekiant 
suteikti ES piliečiams ir atstovaujamosioms organizacijoms realią galimybę naudotis teise 
į piliečių iniciatyvą, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje;
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