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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. onderstreept dat Europa's potentieel voor wat de ontwikkeling van onlinediensten voor 
burgers en bedrijven betreft, ten volle moet worden benut; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de online beschikbare informatie en administratieve procedures te verbeteren en 
uit te breiden;

2. verzoekt de Commissie een alomvattende strategie voor een daadwerkelijk digitaal Europa te 
ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat e-overheid daar een belangrijk onderdeel van vormt; 
onderstreept dat het Actieplan voor de e-overheid 2011-2015 een unieke kans vormt om de 
Europese en nationale overheidsadministraties te moderniseren en kostenefficiënter te 
maken, en hen in de gelegenheid stelt het potentieel voor méér Europese integratie volledig 
te benutten, en groei, innovatie, mobiliteit van burgers en beroepsuitoefenaren, kansen voor 
het bedrijfsleven, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, en participatie van 
het publiek in beleidsvorming te bevorderen;

3. vestigt de aandacht op het verband tussen de doelstellingen van het Actieplan voor de e-
overheid en een effectieve implementatie van de digitale agenda van de EU; onderstreept dat 
e-overheid alleen realiseerbaar is indien aan technische voorwaarden op het gebied van 
grensoverschrijdende interoperabiliteit, open specificaties, uitwisseling van informatie en het 
gebruik van systemen voor elektronisch identiteitsbeheer en elektronisch betalen wordt 
voldaan; 

4. is van mening dat e-overheid moet worden gezien als een stap in de richting van een open 
vorm van overheid met een transparant en op participatie en samenwerking gericht karakter; 
verzoekt de lidstaten in dit verband te werken aan verbetering van de vrije toegang tot 
publieke gegevens en benutting van het web 2.0, teneinde de burgerparticipatie te vergroten; 
is van oordeel dat het beginsel van een open overheid stapsgewijs moet worden 
geïmplementeerd, waarbij de volgende stadia zijn te onderscheiden: vergroting van 
transparantie, bevordering van participatie, facilitering van samenwerking en implementatie 
van een departementoverschrijdend bestuursproces;

5. onderstreept dat de Unie in het kader van de digitale interne markt het potentieel van nieuwe 
technologische ontwikkelingen, ict en het internet volledig moet benutten voor de 
ontwikkeling van goedkopere, efficiëntere en transparantere e-overheden en e-administraties 
in Europa, die van groot nut zullen zijn voor de Europese burgers, consumenten, plaatselijke 
instanties en kleine en middelgrote ondernemingen;

6. verzoekt de Commissie een grotere rol te spelen bij de ontwikkeling van e-overheidsdiensten, 
door richtsnoeren op te stellen en steun te verlenen, goede praktijken te verzamelen en de 
uitwisseling van informatie tussen lidstaten te bevorderen;

7. benadrukt dat het noodzakelijk is de mobiliteit binnen de interne markt te bevorderen, de 
bureaucratische rompslomp in het dagelijkse leven van de burgers te verminderen door hen 
in staat te stellen te communiceren, transacties te verrichten, en elektronische documenten en 
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informatie uit te wisselen met publieke administraties in de hele EU en door bijvoorbeeld te 
zorgen voor daadwerkelijke meeneembaarheid van sociale rechten; beklemtoont het feit dat 
de toegang tot onlineprocedures en -informatie bureaucratie en kosten kan reduceren, de 
efficiëntie van overheden kan vergroten en de betrekkingen tussen de bevolking en alle 
niveaus van de administratie alsook het bedrijfsklimaat in de EU aanzienlijk zou kunnen 
verbeteren;

8. onderstreept dat bij verdere digitale verbeteringen in en verdere modernisering van 
overheidssectoren in de lidstaten rekening moet worden gehouden met de fundamentele 
behoeften van gewone burgers, in het bijzonder de meest kwetsbare, zoals jongeren, 
ongeschoolden, personen met een handicap of personen zonder toegang tot het internet, 
teneinde ervoor te zorgen dat alle EU-burgers gelijke toegang krijgen tot kwalitatief 
hoogwaardige publieke diensten;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten burgers voortdurend over bestaande EU-portals, zoals 
SOLVIT en Your Europe, te informeren, aangezien het huidige tekort aan informatie de 
ontwikkeling van een bedrijfsvriendelijk klimaat en regelingen betreffende 
consumentenbescherming, met name op grensoverschrijdend vlak, verder vertraagt;

10. verzoekt de Commissie een overzicht bij te houden van alle bestaande, door de Commissie 
zelf en door de lidstaten aangeboden online-instrumenten voor geschilbeslechting en 
informatieportals, en deze daar waar mogelijk met elkaar te verbinden of te consolideren; 
beveelt aan alleen nieuwe onlineportals te ontwikkelen wanneer integratie in bestaande 
oplossingen niet mogelijk is;

11. vraagt dat de Commissie en de lidstaten allesomvattende e-overheidsportalen voor bedrijven 
ontwikkelen met als doel de opzetting van bedrijven en grensoverschrijdende activiteiten te 
vereenvoudigen; is van mening dat centrale aanspreekpunten zoals bedoeld in de 
dienstenrichtlijn een basis zouden kunnen bieden voor dergelijke diensten; geeft aan dat er 
flinke onderlinge verschillen bestaan tussen de éénloketten in de lidstaten voor wat 
klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en dienstenaanbod betreft; verzoekt de Commissie op 
dit punt voortdurend de vinger aan de pols te houden en de lidstaten waar nodig advies en 
ondersteuning te geven;

12. wijst er nog eens op dat bevordering van e-overheid en de ontwikkeling van veilige e-
diensten voor kleine en middelgrote ondernemingen als één van de belangrijkste prioriteiten 
voor de totstandbrenging van een concurrerende digitale interne markt moeten worden 
beschouwd, overeenkomstig de Small Business Act en het "denk eerst klein"-beginsel;

13. benadrukt dat bij de uitwerking van infrastructuren en diensten in het kader van het actieplan 
voor de elektronische overheid voor een maximaal beschermingsniveau en regels voor 
persoonlijke gegevens moet worden gezorgd, alsook voor uniforme implementatie daarvan in 
de lidstaten, om te verhinderen dat persoonlijke informatie zoals gegevens over iemands 
koopgewoonten, gezondheidstoestand of medische dossiers zonder toestemming getraceerd 
wordt, en om te waarborgen dat de gegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden worden 
gebruikt, zoals bestrijding van belastingontduiking, en dat de uitwisseling van de verzamelde 
gegevens tot het absoluut noodzakelijke beperkt blijft;

14. onderstreept het belang van bevordering en benutting van de modernste technologieën uit 
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O&O ter waarborging van de bescherming en beveiliging van gegevens tegen 
cyberaanvallen;

15. vraagt de Commissie en de lidstaten om de betrokkenheid van plaatselijke en regionale 
overheden bij de kwestie van de toegang tot overheidsinformatie te verbeteren zonder dat dit 
tot overlappingen leidt in de bestaande informatievoorzieningen op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau, met als doel de verstrekking van informatie aan burgers, bedrijven en 
instellingen te verbeteren en de schepping van nieuwe banen op plaatselijk en regionaal 
niveau te bevorderen;

16. verzoekt de lidstaten met klem publieke entiteiten te dwingen gegevens openbaar te maken 
door middel van het bijhouden van registers en catalogi van publieke gegevens, en middels 
het vaststellen van regels inzake openbaarmaking en hergebruik, met inachtneming van de 
auteursrechtwetgeving en de wetgeving betreffende de bescherming van gegevensbanken; 

17. wijst nog eens met klem op het belang van het verder ontwikkelen van effectieve e-diensten, 
zoals elektronische identificatie en echtverklaring en e-businesstoepassingen zoals 
elektronische facturering, binnen de interne markt; is in dit verband verheugd over het 
initiatief van de Commissie betreffende de wederzijdse erkenning van e-echtverklaring en e-
identificatie in de hele EU, en over de herziening van de richtlijn inzake elektronische 
handtekeningen, in overeenstemming met de mededeling van de Commissie over de Single 
Market Act; verzoekt de Commissie een voorstel voor het harmoniseren van e-facturering in 
de Europese Unie te presenteren;

18. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om de interoperabiliteit tussen de 
verschillende platforms voor e-aanbestedingen die al in de lidstaten in gebruik zijn, te 
verhogen; is voorstander van een verhoging van de middelen voor initiatieven zoals Peppol 
en e-Certis; verzoekt de Commissie en de lidstaten alle gebruikers van elektronische 
aanbestedingen, in het bijzonder kmo's, de benodigde opleiding te bieden om het systeem 
beter te kunnen begrijpen en gebruiken;

19. herinnert eraan dat het belangrijk is adequate wetgevingsmaatregelen voor e-handtekeningen 
en e-echtverklaring vast te stellen, teneinde te zorgen voor een veilige, efficiënte en 
onderlinge verbonden Europese markt voor elektronische aanbestedingen, die 
concurrentievermogen, innovatie en adequate participatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen ten goede komt;

20. betreurt dat in het actieplan van de Commissie niet méér aandacht besteed wordt aan 
onderwerpen zoals de bijdrage van overheidsdiensten aan de bevordering van het openbare 
debat; wijst op de noodzaak om de politieke participatie van de bevolking te vergroten; 
verzoekt de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan een systeem voor elektronisch stemmen 
in te voeren, teneinde de participatie van de samenleving in het politieke proces te vergroten; 
benadrukt dat het belangrijk is alle beleidsmaatregelen te steunen die erop gericht zijn de 
elementaire ICT-kennis te vergroten; benadrukt dat het belangrijk is zowel burgers als 
ondernemingen adequate en heldere informatie over e-diensten te geven;

21. onderstreept dat steun voor vergroting van de fundamentele kennis van informatie- en 
communicatietechnologieën (ict) en voor overbrugging van de verschillen op het gebied van 
de toegang tot en de technische uitrusting met ict een fundamentele voorwaarde is voor een 



PE473.731v02-00 6/7 AD\884550NL.doc

NL

groter gebruik van ict door alle burgers;

22. is van oordeel dat e-overheid gericht moet zijn op vergroting van de democratische 
participatie door middel van transparante publieke raadpleging met betrekking tot en 
betrokkenheid bij het proces van beleidsvorming, en zich hiertoe moet richten tot alle 
burgers, relevante betrokken partijen en plaatselijke instanties; verzoekt de lidstaten open 
mechanismen voor sociale raadpleging te ontwikkelen als vast onderdeel van het 
besluitvormingsproces; is van mening dat de lidstaten binnen hun administraties ook 
innovatieve technieken en instrumenten voor burgerparticipatie moeten ontwikkelen, en de 
kwaliteit van sociale raadplegingen in vergelijking met ngo's moeten evalueren;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke ict-instrumenten - zoals 
gemeenschappelijke regelingen voor elektronische verzoekschriften - te ontwikkelen en in te 
voeren om elektronische participatie te vergemakkelijken, met als doel de burgers van de 
EU en vertegenwoordigende organisaties de mogelijkheid te geven daadwerkelijk gebruik te 
maken van hun recht in het kader van het burgerinitiatief zoals bedoeld in artikel 11 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.
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