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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att Europas potential för att utveckla online-tjänster för 
medborgare och företag bör utnyttjas fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förbättra och utveckla den information och de administrativa 
förfaranden som finns tillgängliga online.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en heltäckande strategi för att 
bygga ett verkligt digitalt Europa, med e-förvaltning som en av byggstenarna. Parlamentet 
understryker att handlingsplanen för e-förvaltning 2011–2015 innebär en unik möjlighet 
att modernisera och få ned kostnaderna för EU:s förvaltning och nationella förvaltningar 
så att de fullt ut kan utnyttja potentialen till ökad europeisk integration och stimulera 
tillväxt, innovation och medborgarnas rörlighet samt företagens, i synnerhet små och 
medelstora företags, möjligheter och allmänhetens deltagande i politikens utformning.

3. Europaparlamentet lyfter fram kopplingen mellan målen i handlingsplanen för 
e-förvaltning och ett effektivt genomförande av EU:s digitala agenda. Parlamentet 
understryker att e-förvaltning kräver tekniska förutsättningar i form av gränsöverskridande 
driftskompatibilitet, öppna specifikationer och informationsutbyte samt användning av 
grundläggande förutsättningar som elektronisk id-hantering och elektroniska 
betalningssystem.

4. Europaparlamentet anser att e-förvaltning bör ses som ett steg på vägen mot en öppen 
form av förvaltning som bygger på insyn, deltagande och samarbete. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att arbeta för en öppen tillgång till offentliga uppgifter och användning 
av webb 2.0 i syfte att öka medborgarnas deltagande. Parlamentet anser att principen om 
öppen förvaltning bör genomföras successivt och omfatta följande, på varandra följande,
steg: ökad insyn, möjlighet till deltagande, förenklat samarbete och genomförande av en 
avdelningsöverskridande förvaltningsprocess.

5. Europaparlamentet understryker att unionen i samband med den digitala inre marknadens 
inrättande fullt ut måste förverkliga den potential som ryms inom teknisk utveckling, IKT 
och internet för att utveckla en billigare, ändamålsenligare och insynsvänligare e-
förvaltning och e-administration i Europa, vilket kommer att vara till stor nytta för EU:s 
medborgare, konsumenter, lokala myndigheter och små och medelstora företag .

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att engagera sig mer i utvecklingen av 
e-förvaltningstjänster genom att tillhandahålla stöd och riktlinjer, samla bästa praxis och 
underlätta informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet framhåller att rörligheten på den inre marknaden måste underlättas och 
att den vardagliga byråkratin för medborgarna måste minskas så att de kan kommunicera, 
göra transaktioner och sända och ta emot elektroniska dokument och elektronisk 
information till och från myndigheter runtom i EU. T.ex. måste man se till att det 
verkligen går att överföra socialförsäkringsrättigheter. Parlamentet understryker att 
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tillgång till förfaranden och information online skulle kunna minska byråkratin och 
kostnaderna, öka förvaltningseffektiviteten och avsevärt förbättra allmänhetens kontakter 
med alla myndighetsnivåer, liksom med företagsmiljön i Europa.

8. Europaparlamentet understryker att framtida digitala förbättringar och ytterligare 
modernisering av den offentliga sektorn i medlemsstaterna måste ske genom att man tar 
hänsyn till vanliga medborgares grundläggande behov, framför allt behoven hos dem som 
är mest utsatta, såsom unga, outbildade eller funktionshindrade personer, eller personer 
som saknar internetanslutning, i syfte att garantera alla EU-medborgare lika tillgång till 
högkvalitativa offentliga tjänster.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kontinuerligt 
informera medborgarna om de EU-portaler som finns, t.ex. Solvit och Ditt Europa 
eftersom den nuvarande bristen på information ytterligare fördröjer utvecklingen av 
företagsmiljön och konsumentskyddsbestämmelserna, särskilt i gränsöverskridande 
områden.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga alla de problemlösningsverktyg 
och informationsportaler som redan tillhandahålls av kommissionen och medlemsstaterna 
och att koppla ihop eller slå samman dem där så är möjligt. Parlamentet föreslår att nya 
online-portaler ska utvecklas endast om de inte kan integreras med nuvarande lösningar.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla omfattande 
e-förvaltningsportaler för företagen för att göra det enklare att starta företag och bedriva 
gränsöverskridande verksamhet. Parlamentet menar att de gemensamma kontaktpunkterna 
enligt tjänstedirektivet skulle kunna utgöra grunden för sådana tjänster. Parlamentet 
konstaterar att det finns en rad skillnader när det gäller användarvänligheten och 
tillgängligheten till, samt de tjänster som tillhandahålls, mellan de gemensamma 
kontaktpunkterna i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
kontinuerligt övervaka situationen och vid behov ge råd och stöd till medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet framhåller att främjande av e-förvaltning och utveckling av säkra 
e-tjänster för små och medelstora företag måste ses som en av huvudprioriteringarna i 
inrättandet av en konkurrenskraftig, digital inre marknad, i enlighet med småföretagsakten 
och ”tänk småskaligt först”-principen.

13. Europaparlamentet betonar att optimala nivåer och regler för skydd av personuppgifter 
måste tryggas och genomföras på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna när infrastrukturer 
och tjänster enligt e-förvaltningens handlingsplan tas fram så att man förhindrar olaglig 
spårning av privata uppgifter såsom uppgifter om köpvanor, hälsotillstånd eller 
hälsobakgrund och så att det garanteras att uppgifterna används endast för berättigade 
ändamål, t.ex. i kampen mot skatteflykt, och att utbytet av insamlad information inte går 
utöver vad som är absolut nödvändigt.

14. Europaparlamentet understryker att den mest avancerade tekniken inom forskning och 
utveckling måste främjas och utnyttjas, för att trygga uppgiftsskyddet och skydda 
uppgifterna mot it-angrepp.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra lokala och 
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regionala myndigheter mer delaktiga i tillgången till information från den offentliga 
sektorn, utan att detta leder att samma information tillhandahålls upprepade gånger på 
nationell, regional och lokal nivå, för att bättre förse allmänheten, företag och institutioner 
med information och underlätta skapandet av nya arbetstillfällen på lokal och regional 
nivå.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ålägga offentliga enheter att 
tillgängliggöra uppgifter genom lagring och kataloger av offentliga uppgifter och se till att 
regler för offentliggörande och återanvändning fastställs med hänsyn till upphovsrätten 
och lagstiftningen om skydd av databaser.

17. Europaparlamentet framhåller att säkra och effektiva e-tjänster på den inre marknaden, 
såsom elektronisk identifiering och autentisering och e-handelstillämpningar som 
elektronisk fakturering, måste utvecklas ytterligare. Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens initiativ för att säkerställa ömsesidigt erkännande av e-autentisering och 
e-identifiering inom EU och översynen av direktivet om elektroniska signaturer i enlighet 
med kommissionens meddelande om inremarknadsakten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag på hur e-faktureringen ska harmoniseras inom EU.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
driftskompatibiliteten mellan de olika plattformar för e-upphandling som redan finns i 
medlemsstaterna. Parlamentet stöder ökade resurser till initiativ såsom Peppol och 
e-Certis. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utbilda alla 
användare av e-upphandling, särskilt små och medelstora företag, för att de lättare ska 
förstå hur systemet fungerar och kunna utnyttja det bättre.

19. Europaparlamentet påminner om att det måste antas lämpliga lagstiftningsåtgärder för 
e-signaturer och e-autentisering för att garantera en säker, effektiv och sammanlänkad 
europeisk e-upphandlingsmarknad som stimulerar konkurrens, innovation och små och 
medelstora företags deltagande.

20. Europaparlamentet beklagar att kommissionens handlingsplan inte lägger större vikt vid 
frågor som hur förvaltningarna kan bidra till att främja den allmänna debatten. 
Parlamentet påpekar att allmänhetens deltagande i den politiska processen måste 
förbättras. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har infört ett 
elektroniskt röstningssystem att göra detta i syfte att öka det civila samhällets deltagande i 
den politiska processen. Parlamentet understryker hur viktigt det är att stödja alla typer av 
strategier som syftar till att höja den grundläggande IKT-kompetensen. Parlamentet 
framhåller att såväl medborgare som företag måste få lämplig och tydlig information om 
e-tjänster.

21. Europaparlamentet understryker att en höjning av IKT-kompetensen och överbryggande 
av skillnaderna i tillgång och i den tekniska utrustning som används av medborgarna är 
grundläggande krav för att se till att alla medborgare kan använda IKT.

22. Europaparlamentet anser att e-förvaltning bör ha till syfte att stärka det demokratiska 
deltagandet genom att allmänheten deltar öppet i samråd och i beslutsfattandet genom att 
rikta sig till alla medborgare, berörda aktörer och lokala myndigheter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa öppna mekanismer för sociala samråd som ett 



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

SV

permanent inslag i beslutsfattandet. Medlemsstaterna bör också ta fram innovativ teknik 
och redskap för medborgardeltagande i sina förvaltningar och övervaka kvaliteten på sina 
sociala samråd jämfört med icke-statliga organisationer.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla och inrätta 
särskilda IKT-verktyg för att underlätta e-deltagande – t.ex. gemensamma system för 
e-framställningar – med målet att ge EU:s medborgare och representativa 
sammanslutningar praktiska möjligheter att utöva sina rättigheter i enlighet med 
bestämmelserna om medborgarinitiativet som fastställs i artikel 11 i fördraget om 
Europeiska unionen.
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