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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka pilnībā būtu jāizmanto Eiropas potenciāls tiešsaistes pakalpojumu pilnveidē 
iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām; aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot un 
paplašināt tiešsaistē pieejamo informāciju un administratīvās procedūras;

2. aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu stratēģiju patiesi digitālas Eiropas veidošanai, par 
vienu no pamatelementiem izmantojot e-pārvaldību; uzsver, ka Eiropas e-pārvaldības 
rīcības plāns 2011.–2015. gadam ir unikāla iespēja modernizēt Eiropas un dalībvalstu 
pārvaldes iestādes un samazināt to izmaksas, ļaujot šīm iestādēm pilnībā izmantot 
iespējas, ko sniedz turpmāka Eiropas integrācija, un veicināt izaugsmi, inovāciju un 
pilsoņu un speciālistu mobilitāti, uzņēmumu, it īpaši MVU, profesionālās iespējas un 
sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā;

3. vērš uzmanību uz saikni starp e-pārvaldības rīcības plāna mērķiem un ES digitalizācijas 
programmas efektīvu īstenošanu; uzsver to, ka e-pārvaldība ir atkarīga no tehniskiem 
priekšnosacījumiem attiecībā uz pārrobežu sadarbspēju, atklātām specifikācijām, 
informācijas apmaiņu un tādu būtisku faktoru izmantošanu kā elektroniskā identitātes 
pārvaldība un maksājumu shēmas;

4. uzskata, ka e-pārvaldība būtu jāuzskata par soli virzībā uz atklātu pārvaldību, kas ir 
pārredzama un uz līdzdalību un sadarbību mudinoša; šajā saistībā aicina dalībvalstis 
veicināt brīvu piekļuvi publiskiem datiem un Web 2.0 tehnoloģijas izmantošanu, lai 
palielinātu iedzīvotāju līdzdalību; uzskata, ka atklātas pārvaldības princips jāievieš
pakāpeniski, paredzot šādus secīgus atskaites punktus: pārredzamības palielināšana, 
līdzdalības veicināšana, sadarbības sekmēšana un starpinstitūciju pārvaldības procesa 
ieviešana;

5. uzsver, ka Savienībai saistībā ar digitālu vienoto tirgu pilnībā jāizmanto iespējas, ko 
sniedz jaunie tehnoloģiskie uzlabojumi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 
un internets, izstrādājot lētākas, efektīvākas un pārredzamākas e-pārvaldības un e-
administrācijas sistēmas Eiropā, jo tas būtu liels ieguvums Eiropas pilsoņiem, 
patērētājiem, vietējām iestādēm un MVU;

6. aicina Komisiju vairāk iesaistīties e-pārvaldības pakalpojumu izstrādāšanā, nodrošinot 
vadlīnijas un atbalstu, apkopojot labāko praksi un veicinot informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm;

7. uzsver, ka vienotajā tirgū ir jāveicina mobilitāte un jāsamazina birokrātija, ar ko 
iedzīvotāji saskaras ikdienā, dodot viņiem iespēju sazināties, veikt darījumus un sūtīt un 
saņemt elektroniskus dokumentus un informāciju uz/no valsts pārvaldes iestādēm visā 
Eiropas Savienībā un nodrošinot, piemēram, sociālās drošības tiesību reālu pārnesamību; 
uzsver, ka iespēja piekļūt procedūrām un informācijai tiešsaistē varētu mazināt birokrātiju 
un izmaksas, palielināt pārvaldības efektivitāti un ievērojami uzlabot iedzīvotāju attiecības 
ar visu līmeņu administratīvajām iestādēm, kā arī uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
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Savienībā;

8. uzsver, ka, veicot turpmākus valsts sektora digitalizācijas uzlabojumus un turpmāku 
modernizāciju dalībvalstīs, ir jāņem vērā pamatvajadzības, kādas ir vienkāršiem 
iedzīvotājiem, it īpaši visneaizsargātākajiem, piemēram, jauniešiem, neizglītotām 
personām, personām ar invaliditāti un iedzīvotājiem, kuriem nav piekļuves internetam, lai 
nodrošinātu visiem ES pilsoņiem vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīviem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis pastāvīgi informēt pilsoņus par tādiem pastāvošajiem ES 
portāliem kā SOLVIT un „Your Europe”, jo pašreizējais informācijas trūkums kavē 
uzņēmējdarbības vides un patērētāju aizsardzības pasākumu turpmāku uzlabošanu, jo īpaši 
pārrobežu teritorijās;

10. aicina Komisiju sekot līdzi visiem pastāvošajiem tiešsaistes problēmu risināšanas 
instrumentiem un informācijas portāliem, ko piedāvā Komisija un dalībvalstis, un 
vajadzības gadījumā tos sasaistīt vai apvienot; iesaka jaunus tiešsaistes portālus izstrādāt 
tikai tad, ja nav iespējama to iekļaušana pastāvošajos risinājumos;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt visaptverošus e-pārvaldes portālus uzņēmumiem, 
lai atvieglotu uzņēmējdarbības uzsākšanu un uzņēmumu pārrobežu darbību; uzskata, ka 
Pakalpojumu direktīvā paredzētie vienotie kontaktpunkti varētu veidot pamatu šādiem 
pakalpojumiem; norāda, ka starp dalībvalstīm pastāv lielas atšķirības vienoto 
kontaktpunktu lietošanas ērtuma, pieejamības un piedāvāto pakalpojumu ziņā; aicina 
Komisiju pastāvīgi uzraudzīt šo situāciju un vajadzības gadījumā sniegt konsultācijas un 
atbalstu dalībvalstīm;

12. uzstāj, ka konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus izveidē saskaņā ar Mazās 
uzņēmējdarbības aktu un principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” par vienu 
no galvenajām prioritātēm jāizvirza e-pārvaldības veicināšana un drošu e-pakalpojumu 
izstrādāšana MVU;

13. uzsver, ka, izstrādājot infrastruktūras un pakalpojumus atbilstoši e-pārvaldes rīcības 
plānam, jānodrošina un visās dalībvalstīs vienotā veidā jāievieš optimāli personas datu 
aizsardzības līmeņi un noteikumi, lai novērstu, ka neatļauti tiek iegūta personīga 
informācija, piemēram, dati par iepirkšanās paradumiem, veselības stāvokli vai slimības 
vēsturi, un garantētu, ka informāciju izmanto tikai likumīgiem nolūkiem, piemēram, lai 
novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ar iegūto informāciju apmainās tikai 
galējas nepieciešamības gadījumā;

14. uzsver, cik svarīgi ir pētniecībā un izstrādē iegūtās modernākās tehnoloģijas popularizēt 
un izmantot tam, lai nodrošinātu datu aizsardzību un drošību pret kiberuzbrukumiem;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot vietējo un reģionālo iestāžu līdzdalību publiskā 
sektora informācijas pieejamības nodrošināšanā, nedublējot pašreiz valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī sniegto informāciju, lai tādējādi uzlabotu informācijas sniegšanu 
sabiedrībai, uzņēmumiem un iestādēm un veicinātu jaunu darba vietu veidošanu vietējā un 
reģionālajā līmenī;
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16. mudina dalībvalstis noteikt valsts iestādēm pienākumu nodrošināt datu pieejamību, 
uzturot publisku datu repozitorijus un katalogus un nodrošinot, ka tiek pieņemti noteikumi 
par informācijas nodošanu atklātībā un atkārtotu izmantošanu, pienācīgi ņemot vērā 
tiesību aktus autortiesību jomā un tiesību aktus par datubāzu aizsardzību; 

17. uzstāj, ka vienotajā tirgū jāturpina tādu drošu un efektīvu e-pakalpojumu pilnveidošana kā
elektroniskā identifikācija un autentifikācija un elektronisko darījumu 
lietojumprogrammas, piemēram, elektronisko rēķinu sagatavošana; tādēļ atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu par elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas savstarpēju 
atzīšanu Eiropas Savienībā un direktīvas par e-parakstiem pārskatīšanu saskaņā ar 
Komisijas paziņojumu par Vienotā tirgus aktu; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par 
elektronisko rēķinu sagatavošanas saskaņošanu Eiropas Savienībā;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt dažādu dalībvalstīs jau pastāvošu e-iepirkuma 
procedūras platformu savietojamību; atbalsta resursu palielinājumu tādām iniciatīvām kā 
PEPPOL un e-CERTIS; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt vajadzīgo apmācību 
visiem, kas izmanto e-iepirkumu, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai labāk 
izprastu un izmantotu šīs sistēmas darbību;

19. atgādina, ka ir svarīgi pieņemt piemērotus likumdošanas pasākumus attiecībā uz e-
parakstiem un e-autentifikāciju, lai ar tiem nodrošinātu drošu, efektīvu un savstarpēji 
savienotu Eiropas e-iepirkumu tirgu, kas veicina konkurētspēju, inovāciju un MVU 
līdzdalību;

20. pauž nožēlu par to, ka Komisijas rīcības plānā lielāka uzmanība netiek pievērsta tādam 
jautājumam kā pārvaldes iestāžu ieguldījums publisko debašu sekmēšanā; norāda, ka ir 
jāuzlabo sabiedrības līdzdalība politiskajā procesā; aicina dalībvalstis, kurās tas vēl nav 
paveikts, ieviest elektroniskās balsošanas sistēmu, lai sekmētu lielāku pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību politikas veidošanas procesā; uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt jebkādas 
politiskās nostādnes, kas vērstas uz IKT pamatprasmju veicināšanu; uzsver, ka pilsoņiem 
un uzņēmumiem jāsaņem atbilstīga un skaidri saprotama informācija par e-
pakalpojumiem.

21. uzsver, ka atbalsts IKT prasmju palielināšanai un iedzīvotāju izmantotā tehniskā 
aprīkojuma atšķirību un pieejamības trūkumu novēršanai ir pamatprasība, lai nodrošinātu, 
ka visi iedzīvotāji var lietot IKT;

22. uzskata, ka par e-pārvaldības mērķi jāizvirza demokrātiskas līdzdalības palielināšana, 
rīkojot pārredzamas sabiedriskās apspriešanas un politikas veidošanas procesā iesaistot 
visus pilsoņus, attiecīgās ieinteresētās personas un vietējās iestādes; aicina dalībvalstis kā 
lēmumu pieņemšanas procesa pastāvīgu pasākumu ieviest atklātus sabiedriskās 
apspriešanas mehānismus; uzskata, ka arī dalībvalstu pārvaldēs būtu jāizstrādā 
novatoriskas metodes un pilsoniskās līdzdalības instrumenti un jāuzrauga sabiedriskās 
apspriešanas kvalitāte salīdzinājumā ar NVO;

23. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un ieviest īpašus IKT instrumentus, piemēram, 
kopīgas e-lūgumrakstu sistēmas, ar ko veicināt e-līdzdalību, lai sniegtu ES pilsoņiem un 
pārstāvju organizācijām praktiskas iespējas izmantot Līguma par Eiropas Savienību 
11. pantā noteiktās pilsoņu tiesības izrādīt iniciatīvu.
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