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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že by sa mal v plnej miere využiť potenciál Európy rozvinúť elektronické 
služby pre občanov a spoločnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšovali a 
rozvíjali informačné a administratívne postupy, ktoré sú dostupné na internete;

2. žiada Komisiu, aby vytvorila komplexnú stratégiu pre vybudovanie skutočnej digitálnej 
Európy, pričom elektronická verejná správa bude jedným z jej základných kameňov; 
zdôrazňuje, že európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 – 2015 
predstavuje jedinečnú príležitosť na modernizáciu európskej a vnútroštátnej verejnej 
správy a na zníženie nákladov na ich prevádzku, čo im umožní v plnej miere využiť 
potenciál ďalšej európskej integrácie a podporiť rast, inovácie, mobilitu občanov a 
príležitosti na podnikanie, najmä pre malé a stredné podniky, a účasť verejnosti na tvorbe 
politík;

3. poukazuje na prepojenie cieľov akčného plánu pre elektronickú verejnú správu s účinným 
uskutočňovaním digitálnej agendy EÚ; zdôrazňuje, že elektronická verejná správa závisí 
od technických predpokladov, čo sa týka cezhraničnej interoperability, otvorených 
špecifikácií, výmeny informácií a využívania kľúčových prostriedkov, ako je spravovanie 
elektronickej totožnosti a režimy platieb;

4. domnieva sa, že elektronická verejná správa by mala byť vnímaná ako krok smerom k 
otvorenému typu verejnej správy, ktorá sa vyznačuje transparentnosťou, zapojením a 
spoluprácou; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby podporovali otvorený prístup 
k verejne dostupným údajom a využívanie tzv. webu 2.0, aby sa zvýšila miera účasti 
občanov; domnieva sa, že zásada otvorenej správy by mala byť uskutočňovaná po 
etapách, v ktorých by boli zahrnuté tieto po sebe idúce dôležité ciele: zvýšenie 
transparentnosti, umožnenie zapojenia, uľahčenie spolupráce a realizovanie 
medzirezortného riadenia správy;

5. zdôrazňuje, že v súvislosti s jednotným digitálnym trhom musí Únia v plnej miere využiť 
potenciál nového technologického vývoja, informačných a komunikačných technológií a  
internetu pri vytváraní menej nákladných, efektívnejších a transparentnejších systémov 
elektronickej verejnej správy a administratívy v Európe, čo bude značným prínosom pre 
európskych občanov, spotrebiteľov, miestne orgány a malé a stredné podniky;

6. vyzýva Komisiu, aby sa viac zapojila do rozvoja služieb elektronickej verejnej správy 
tým, že poskytne usmernenia a podporu, zhromaždí najlepšie postupy a uľahčí výmenu 
informácií medzi členskými štátmi;

7. zdôrazňuje potrebu uľahčiť mobilitu na jednotnom trhu a znížiť byrokraciu, s ktorou sa 
občania stretávajú v každodennom živote, čo im umožní komunikovať s orgánmi verejnej 
správy v celej EÚ, uskutočňovať s nimi príslušné transakcie, zasielať týmto orgánom 
dokumenty a informácie v elektronickej forme a takisto ich od nich prijímať, a čo im  
zabezpečí napríklad jedinečnú možnosť prenosnosti nárokov na sociálne zabezpečenie; 



PE473.731v02-00 4/7 AD\884550SK.doc

SK

zdôrazňuje skutočnosť, že prístup k elektronickým postupom a informáciám by mohol 
obmedziť byrokraciu a náklady, zvýšiť efektívnosť verejnej správy a výrazne zlepšiť 
vzťahy ľudí so všetkými úrovňami verejnej správy, ako aj podnikateľského prostredia v 
EÚ;

8. zdôrazňuje, že pri ďalšom digitálnom zlepšovaní a modernizácii verejného sektora 
členských štátov sa musia zohľadniť základné potreby bežných občanov, najmä tých 
najzraniteľnejších, ako sú mladí ľudia, osoby bez vzdelania, osoby s postihnutím a ľudia 
bez prístupu k internetu, aby sa zabezpečil rovnaký prístup k vysoko kvalitným verejným 
službám pre všetkých občanov EÚ;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby priebežne informovali občanov o existujúcich 
portáloch EÚ, ako je SOLVIT a Vaša Európa, lebo súčasný nedostatok informácií 
spomaľuje ďalší rozvoj podnikateľského prostredia a opatrení na ochranu spotrebiteľov, 
najmä v cezhraničných oblastiach;

10. vyzýva Komisiu, aby sledovala všetky súčasné elektronické nástroje určené na riešenie 
problémov a informačné portály, ktoré prevádzkuje Komisia a členské štáty, a aby ich 
tam, kde je to možné, prepojila alebo upevnila; odporúča, aby sa nové elektronické portály 
zakladali iba vtedy, ak nie je možné začleniť  informácie do už existujúcich portálov;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre podniky vytvorili komplexné portály 
elektronickej verejnej správy s cieľom uľahčiť zakladanie nových podnikov a cezhraničnú 
činnosť; zastáva názor, že základom pre tieto služby by mohli byť jednotné kontaktné 
miesta zriadené v súlade so smernicou o službách; berie na vedomie, že v jednotlivých 
členských štátoch existujú medzi jednotnými kontaktnými miestami rozdiely, pokiaľ ide 
o jednoduchosť používania, prístupnosť pre používateľa a poskytované služby; vyzýva 
Komisiu, aby túto situáciu neustále sledovala a aby členským štátom v prípade potreby 
poskytla poradenstvo a podporu;

12. trvá na tom, že podpora elektronickej verejnej správy a rozvoj zabezpečených 
elektronických služieb pre malé a stredné podniky musia byť považované za jednu z 
kľúčových priorít pre vznik konkurencieschopného jednotného digitálneho trhu v súlade s 
iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu a so zásadou „najskôr myslieť na malých”;

13. zdôrazňuje, že pri vytváraní infraštruktúr a služieb v rámci akčného plánu pre elektronickú 
verejnú správu sa musia v jednotlivých členských štátoch zabezpečiť a jednotne 
dodržiavať pravidlá a optimálna úroveň ochrany osobných údajov, aby sa predišlo 
nepovolenému sledovaniu osobných údajov, akými sú informácie o nákupných zvykoch, 
zdravotnom stave alebo zdravotné záznamy, a zabezpečiť, že tieto údaje budú použité 
výhradne na legitímne účely, ako napríklad na boj proti daňovým únikom, a že výmena 
zhromažďovaných informácií nebude prekračovať nevyhnutnú mieru;

14. zdôrazňuje, že je dôležitá podpora a využívanie najpokročilejších technológií na základe 
výskumu a vývoja, aby bola zabezpečená ochrana údajov a ich bezpečnosť pred 
kybernetickými útokmi;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili zapojenie miestnych  a regionálnych orgánov 
do problematiky prístupu k informáciám verejného sektora s cieľom zlepšiť poskytovanie 
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informácií občanom, podnikom a inštitúciám a uľahčiť vytváranie nových pracovných 
miest na miestnej a regionálnej úrovni, a aby pritom zamedzili tomu, že sa poskytované 
informácie budú na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni prekrývať;

16. nabáda členské štáty, aby uložili verejným inštitúciám povinnosť sprístupniť údaje 
prostredníctvom vedenia archívov a katalógov verejných dát a zabezpečenia toho, že budú 
stanovené pravidlá pre uverejňovanie a opakované použitie, s prihliadnutím na právne 
predpisy o autorských právach a ochrane databáz;

17. trvá na tom, že v rámci jednotného trhu je potrebné ďalej rozvíjať bezpečné a účinné 
elektronické služby, ako je elektronická identifikácia a overovanie totožnosti, a aplikácie 
elektronického podnikania, ako je elektronické fakturovanie; víta preto iniciatívu Komisie 
v oblasti zabezpečenia vzájomného uznávania elektronického overovania totožnosti a 
elektronickej identifikácie v celej EÚ a v oblasti preskúmania smernice o elektronických 
podpisoch v súlade s oznámením Komisie o Akte o jednotnom trhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh na harmonizáciu elektronického fakturovania v Európskej únii;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili interoperabilitu rôznych platforiem 
elektronického verejného obstarávania, ktoré sú už v členských štátoch zavedené; 
podporuje zvýšenie finančných prostriedkov na iniciatívy ako PEPPOL a e-CERTIS; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby všetkým používateľom elektronického verejného 
obstarávania, najmä malým a stredným podnikom, poskytli potrebnú odbornú prípravu, 
aby títo používatelia lepšie pochopili a využívali mechanizmy tohto systému;

19. pripomína, že je dôležité prijať vhodné legislatívne opatrenia pre elektronické podpisy a 
elektronické overovanie totožnosti s cieľom zaistiť bezpečný, efektívny a prepojený 
európsky trh elektronického verejného obstarávania, ktorý podporí konkurencieschopnosť, 
inovácie a účasť malých a stredných podnikov;

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že akčný plán Komisie nevenuje viac pozornosti otázkam, 
ako je prispievanie orgánov verejnej správy k podpore verejnej diskusie; poukazuje na 
potrebu zlepšiť účasť verejnosti na politických procesoch; vyzýva členské štáty, ktoré tak 
zatiaľ neurobili, aby zaviedli systém elektronického hlasovania, ktorý podporí vyššiu 
účasť občianskej spoločnosti na politickom procese; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať 
každý druh politiky zameranej na zlepšovanie gramotnosti v oblasti základných 
informačných a komunikačných technológií; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
primerané a jasné informácie o elektronických službách pre občanov i pre podniky;

21. zdôrazňuje, že podpora zvýšenia základnej gramotnosti v oblasti informačných a 
komunikačných technológií (IKT) a preklenutie rozdielov v možnostiach prístupu a 
technického vybavenia občanov je základným predpokladom, aby sa zabezpečilo, že IKT 
budú môcť využívať všetci občania;

22. domnieva sa, že elektronická verejná správa by sa mala zamerať na podporu 
demokratickej účasti prostredníctvom transparentných verejných konzultácií a zapájania 
do procesu vytvárania politík, pričom by mala oslovovať všetkých občanov, príslušné 
zainteresované strany a orgány miestnej správy; vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
otvorené mechanizmy sociálnych konzultácií ako trvalý prvok rozhodovacieho procesu; 
zastáva názor, že členské štáty by mali tiež vyvinúť inovačné techniky a nástroje na 
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zapájanie občanov do svojej správy a sledovať kvalitu sociálnych konzultácií v porovnaní 
s mimovládnymi organizáciami;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali a zavádzali konkrétne nástroje IKT, ktoré 
umožnia účasť prostredníctvom internetu, ako sú napríklad spoločné systémy podávania 
elektronických petícií, s cieľom poskytnúť občanom EÚ a reprezentatívnym združeniam 
praktické spôsoby uplatňovania ich práv podľa ustanovení týkajúcich sa iniciatívy 
občanov, ktoré sú stanovené v článku 11 Zmluvy o Európskej únii;
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