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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o potencial da Europa para o desenvolvimento de serviços em linha para 
cidadãos e empresas deve ser plenamente aproveitado; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a melhorar e desenvolver os procedimentos informativos e 
administrativos disponíveis em linha;

2. Solicita à Comissão que elabore uma estratégia global para a criação duma verdadeira 
Europa digital, sendo a administração em linha uma das suas pedras basilares; realça que o 
Plano de Acção Europeu “Administração em linha” para 2011-2015 constitui uma 
oportunidade única para modernizar e reduzir os custos das administrações públicas 
nacionais e europeia, permitindo-lhe explorar plenamente o potencial para uma maior 
integração europeia e promover o crescimento, a inovação, a mobilidade dos cidadãos e 
profissionais, as oportunidades de negócio, especialmente para as PME, e a participação 
pública na definição de políticas;

3. Chama a atenção para o vínculo existente entre os objectivos do Plano de Acção 
“Administração em linha” para 2011-2015 e a execução eficaz da Agenda Digital da UE; 
salienta que a administração em linha depende de pré-condições técnicas relacionadas 
com a interoperabilidade transnacional, especificações abertas, partilha de informações e a 
utilização de factores essenciais, por exemplo, sistemas de identificação e de pagamento 
electrónicos;

4. Considera que a administração em linha deve ser vista como um passo na direcção duma 
forma de governo aberto que seja transparente, participativo e colaborante; neste contexto, 
exorta os Estados-Membros a promoverem o acesso aberto aos dados públicos e a 
utilização da Web 2.0 com vista a aumentar a participação dos cidadãos; considera que o 
princípio do governo aberto deve ser aplicado num processo gradual e que envolva as 
seguintes bases consecutivas: aumentar a transparência, permitir a participação e facilitar 
a cooperação e execução dum processo de governação pluridisciplinar;

5. Realça que, no contexto do mercado único digital, a UE tem de concretizar plenamente o 
potencial de novos desenvolvimentos tecnológicos, das TIC e da Internet com vista ao 
desenvolvimento de sistemas de governo e administração em linha menos dispendiosos, 
mais práticos e transparentes na Europa, o que irá proporcionar o maior benefício aos 
cidadãos europeus, aos consumidores, às realidades locais e às PME;

6. Exorta a Comissão a participar mais no desenvolvimento de serviços de administração em 
linha, dando orientações e apoio, recolhendo as boas práticas e facilitando o intercâmbio 
de informações entre os Estados-Membros;

7. Realça a necessidade de facilitar a mobilidade no seio do mercado único e de reduzir a 
burocracia na vida quotidiana dos cidadãos, permitindo-lhes comunicar, efectuar 
transacções e enviar/receber informação e documentos electrónicos de e para as 
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administração pública de toda a UE, por exemplo, assegurando a portabilidade concreta 
dos direitos em matéria de segurança social; sublinha que o acesso a procedimentos e 
informação em linha pode reduzir a burocracia e os custos, aumentar a eficácia da 
administração pública e melhorar, consideravelmente, o relacionamento das pessoas com 
todos os níveis da administração pública, bem como o ambiente empresarial na UE;

8. Salienta que a continuação das melhorias no sector digital e da modernização dos sectores 
públicos dos Estados-Membros têm de tomar em consideração as necessidades essenciais 
dos cidadãos comuns, especialmente aqueles que estão nas situações mais vulneráveis -
nomeadamente, os jovens, os iletrados, os deficientes ou as pessoas sem acesso à Internet 
- para garantir a igualdade de acesso de todos os cidadãos da UE a um serviço público de 
alta qualidade;

9. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a informarem continuamente os cidadãos 
acerca dos portais da UE existentes, como o SOLVIT e o “Your Europe”, dado que a 
actual falta de informações atrasa ainda mais o desenvolvimento das disposições em 
matéria de ambiente empresarial e de protecção dos consumidores, especialmente no 
domínio transnacional;

10. Exorta a Comissão a registar todos os portais de informações e instrumentos de resolução 
de problemas em linha existentes disponibilizados pela Comissão e os Estados-Membros e 
a proceder à sua interligação ou consolidação sempre que possível; recomenda que sejam 
criados novos portais em linha apenas quando a integração nas soluções existentes não for 
exequível;

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolver portais de administração 
pública em linha abrangentes, destinados às empresas, de modo a facilitar a criação de 
empresas e a actividade transfronteiriça; considera que os balcões únicos nos termos da 
Directiva de Serviços poderiam fornecer uma base para tais serviços; constata que há 
várias diferenças entre os Estados-Membros em matéria de facilidade de utilização, 
acessibilidade e serviços prestados entre os balcões únicos dos diversos 
Estados-Membros; exorta a Comissão a controlar continuamente esta situação e, quando 
necessário, a dar apoio e aconselhamento aos Estados-Membros;

12. Insiste no facto de que a promoção da administração em linha e o desenvolvimento de 
serviços electrónicos seguros para as PME tem de ser considerada como uma das 
principais prioridades na criação dum mercado único digital competitivo, em 
conformidade com a Lei das Pequenas Empresas e o princípio “pensar primeiro em 
pequena escala” (“Think Small First”);

13. Realça que, no desenvolvimento de infra-estruturas e serviços a título do Plano de Acção 
"Administração em linha", devem assegurar-se e aplicar-se, dum modo uniforme entre os 
Estados-Membros, normas e níveis óptimos de protecção de dados pessoais de forma a 
evitar qualquer detecção não autorizada de informação pessoal - como os dados em 
matéria de hábitos de compra, estado clínico ou registos de saúde - e a garantir que os 
dados se destinam apenas a fins legítimos - por exemplo, o combate à evasão fiscal - e que 
o intercâmbio das informações obtidas não ultrapassa o estritamente necessário;

14. Salienta a importância de promover e utilizar as tecnologias mais avançadas produzidas 
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pela I&D para assegurar a protecção dos dados e a segurança dos mesmos contra 
ciberataques;

15. Convida a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem o envolvimento das 
autoridades locais e regionais no que respeita ao acesso às informações do sector público 
sem que tal provoque a duplicação das actuais disposições em matéria de prestação de 
informações a nível nacional, regional e local, a fim de melhorar a prestação de 
informações aos cidadãos, às empresas e às instituições e de facilitar a criação de novos 
empregos a nível regional e local;

16. Incentiva os Estados-Membros a obrigarem as entidades públicas a disponibilizarem os 
dados através da manutenção de repertórios e catálogos de dados públicos e a assegurarem 
a definição de normas de divulgação e reutilização, tendo devidamente em conta o direito 
de propriedade intelectual e a legislação sobre a protecção de bases de dados; 

17. Insiste na necessidade de desenvolver ainda melhor serviços electrónicos seguros e 
eficazes, como a autenticação e identificação electrónicas, e as aplicações de comércio 
electrónico, como a facturação electrónica, no interior do mercado único; portanto, saúda 
a iniciativa da Comissão com vista a assegurar o reconhecimento mútuo da autenticação e 
identificação electrónicas em toda a UE e à revisão da Directiva sobre assinaturas 
electrónicas, em conformidade com a Comunicação da Comissão sobre a Lei das 
Pequenas Empresas; exorta a Comissão a apresentar uma proposta de harmonização da 
facturação electrónica na UE;

18. Convida a Comissão e os Estados-Membros a aumentar a interoperabilidade das diversas 
plataformas de contratos públicos em linha já existentes nos Estados-Membros; preconiza 
um aumento dos recursos para iniciativas como PEPPOL e e-CERTIS; exorta a Comissão 
e os Estados-Membros a oferecerem a formação necessária a todos os utilizadores da 
contratação pública electrónica, nomeadamente as PME, com vista a melhorar o 
conhecimento e a utilização da mecânica do sistema;

19. Recorda a importância de adoptar medidas legislativas adequadas em matéria de 
assinaturas e autenticação electrónicas para assegurar um mercado europeu de contratação 
pública electrónica seguro, eficaz e interligado que promova a competitividade, a 
inovação e a participação das PME;

20. Considera lamentável que o plano de acção da Comissão não preste mais atenção a áreas 
como o contributo das administrações para o fomento do debate público; salienta a 
necessidade de melhorar a participação pública no processo político; exorta os 
Estados-Membros que ainda não o fizeram a introduzirem um sistema de votação 
electrónica para promover uma maior participação da sociedade civil no processo político; 
realça a importância de apoiar todas as políticas destinadas a reforçar os conhecimentos 
básicos de TIC; realça a necessidade de proporcionar aos cidadãos e às empresas 
informações claras e adequadas sobre os serviços electrónicos.

21. Realça que apoiar um aumento da literacia de base nas tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) e ultrapassar o desnível de acessibilidade e as diferenças de 
equipamento técnico usado pelos cidadãos são requisitos básicos para garantir que todos 
os cidadãos podem usar as TIC;
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22. Considera que a administração em linha deve ter como objectivo aumentar a participação 
democrática através da consulta pública transparente e da participação no processo de 
deliberação política, dirigindo-se a todos os cidadãos e a todas as partes interessadas e 
autoridades locais pertinentes; exorta os Estados-Membros a introduzirem mecanismos 
abertos de consulta social como elemento permanente do processo de deliberação; 
considera que os Estados-Membros devem também desenvolver técnicas inovadoras e 
instrumentos de participação civil nas respectivas administrações e controlar a qualidade 
das consultas sociais em comparação com as ONG;

23. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a criarem e desenvolverem instrumentos de 
TIC específicos com vista a facilitar a participação electrónica - como os sistemas comuns 
de petição electrónica - com o objectivo de dar aos cidadãos da UE e às associações 
representativas os meios concretos para exercerem os seus direitos ao abrigo das 
disposições em matéria de iniciativa dos cidadãos incluídas no artigo 11.º do Tratado da 
União Europeia.
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