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Amendamentul 1Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. e-guvernarea ar trebui considerată 
drept un pas înainte către o guvernare 
deschisă, transparentă, participativă și 
colaborativă; în această privință, solicită 
statelor membre să promoveze accesul 
deschis la datele publice și utilizarea așa-
numitei aplicații web 2.0 pentru a spori 
participarea cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 2
Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că Planul de acțiune 
privind guvernarea electronică 2011-2015 
reprezintă o ocazie unică de a moderniza 
și a reduce cheltuielile administrațiilor 
publice naționale și europene, 
permițându-le să valorizeze pe deplin 
potențialul unei integrări europene 
continue și să stimuleze creșterea, 
inovarea, mobilitatea pentru cetățeni și 
întreprinderi, oportunitățile pentru 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri 
și participarea publicului în elaborarea 
politicilor;

Or. en
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Amendamentul 3
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că în 
continuare există un grup de cetățeni, în 
special pensionari, care nu are suficient 
acces la serviciile online; de aceea atrage 
atenția asupra accesului dificil la 
serviciile guvernării electronice pentru 
aceste grupuri de cetățeni; consideră că 
utilizarea serviciilor guvernării 
electronice nu trebuie să adâncească 
decalajul digital sau să crească diferențele 
sociale;

Or. cs

Amendamentul 4
Louis Grech, Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, în contextul 
dezvoltării pieței unice digitale, Uniunea 
trebuie să realizeze pe deplin potențialul 
noilor evoluții tehnologice, al TIC și al 
internetului de a aduce mari beneficii 
cetățenilor și consumatorilor europeni, 
precum și condițiilor locale și IMM-urilor 
de la nivel european în ceea ce privește 
dezvoltarea de sisteme mai puțin 
costisitoare, mai adecvate și mai 
transparente de e-guvernare și e-
administrare în Europa;

Or. en
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Amendamentul 5
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să elaboreze o 
strategie cuprinzătoare pentru construirea 
unei adevărate Europe digitale, e-
guvernarea fiind una dintre pietrele de 
temelie;

Or. en

Amendamentul 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că principiul guvernării 
deschise ar trebui pus în aplicare în 
cadrul unui proces gradual, împărțit în 
următoarele etape principale consecutive: 
sporirea transparenței, asigurarea 
participării, facilitarea cooperării și 
punerea în aplicare a unui proces de 
guvernare interdepartamentală;

Or. en

Amendamentul 7
Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază legătura dintre obiectivele 
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Planului de acțiune privind guvernarea 
electronică și punerea efectivă în aplicare 
a Agendei digitale a UE; subliniază faptul 
că e-guvernarea are nevoie de condiții 
tehnice prealabile, din punctul de vedere 
al interoperabilității transfrontaliere, 
specificațiilor deschise, partajării
informațiilor (și al utilizării factorilor 
determinanți, cum ar fi managementul 
identificării electronice și sistemele de 
plată);

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că noile evoluții 
digitale și modernizarea sectoarelor 
publice din statele membre trebuie să țină 
seama de nevoile esențiale ale cetățenilor 
obișnuiți, în special ale celor care se află 
în situațiile cele mai vulnerabile, cum ar 
fi tinerii, persoanele fără educație, 
persoanele cu handicap sau cele fără 
acces la internet, în vederea garantării 
unui acces egal la un serviciu public de 
înaltă calitate pentru toți cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. încurajează statele membre să oblige 
entitățile publice să faciliteze accesul la 
informații prin păstrarea de arhive și 
cataloage de date publice, asigurând 
stabilirea de norme privind dezvăluirea și 
reutilizarea, ținând seama de legislația în 
materie de drepturi de autor și de cea 
privind protecția bazelor de date; toate 
entitățile care realizează sarcini publice ar 
trebui să fie obligate să pună informațiile 
la dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită statelor membre să introducă 
mecanisme deschise de consultare socială 
ca elemente permanente ale procesului 
decizional; statele membre ar trebui să 
dezvolte, de asemenea, tehnici inovatoare 
și instrumente de participare civică în 
cadrul administrațiilor lor, precum și să 
monitorizeze calitatea consultărilor 
sociale în comparație cu cea a 
consultărilor ONG-urilor;

Or. en

Amendamentul 11
Sandra Kalniete, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea facilitării 
mobilității în cadrul pieței unice și a 
reducerii birocrației cu care se confruntă 
cetățenii în viața lor cotidiană; subliniază 
faptul că accesul la procedurile și 
informațiile online ar putea contribui într-o 
măsură considerabilă la îmbunătățirea 
relațiilor populației cu toate nivelurile 
administrației;

2. subliniază necesitatea facilitării 
mobilității în cadrul pieței unice și a 
reducerii birocrației cu care se confruntă 
cetățenii în viața lor cotidiană; subliniază 
faptul că accesul la procedurile și 
informațiile online ar putea reduce 
birocrația și costurile, spori eficiența 
guvernării și contribui într-o măsură 
considerabilă la îmbunătățirea relațiilor 
populației cu toate nivelurile administrației, 
precum și a mediului de afaceri din UE;

Or. en

Amendamentul 12
Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea facilitării 
mobilității în cadrul pieței unice și a 
reducerii birocrației cu care se confruntă 
cetățenii în viața lor cotidiană; subliniază 
faptul că accesul la procedurile și 
informațiile online ar putea contribui într-o 
măsură considerabilă la îmbunătățirea 
relațiilor populației cu toate nivelurile 
administrației;

2. subliniază necesitatea facilitării 
mobilității în cadrul pieței unice, 
asigurând, de exemplu, transferabilitatea 
concretă a drepturilor de securitate 
socială, precum și a reducerii birocrației cu 
care se confruntă cetățenii în viața lor 
cotidiană, permițându-le acestora să 
comunice, să realizeze tranzacții și să 
trimită/primească documente electronice 
și informații către/de la administrațiile 
publice din întreaga UE; subliniază faptul 
că accesul la procedurile și informațiile 
online ar putea contribui într-o măsură 
considerabilă la îmbunătățirea relațiilor 
populației cu toate nivelurile 
administrației;

Or. en
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Amendamentul 13
Sandra Kalniete, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte portaluri ample de e-guvernare 
pentru întreprinderi pentru a facilita crearea 
de întreprinderi și activitățile 
transfrontaliere; consideră că punctele de 
contact unic prevăzute în Directiva privind 
serviciile ar putea constitui un punct de 
plecare pentru aceste servicii;

3. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte portaluri ample de e-guvernare 
pentru întreprinderi pentru a facilita crearea 
de întreprinderi și activitățile 
transfrontaliere; consideră că punctele de 
contact unic prevăzute în Directiva privind 
serviciile ar putea constitui un punct de 
plecare pentru aceste servicii; constată că 
există diferențe la nivelul ușurinței în 
utilizare, al accesibilității și al serviciilor 
furnizate de punctele de contact unic din 
statele membre; solicită Comisiei să 
monitorizeze constant această situație și 
să asigure consiliere și susținere statelor 
membre, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 14
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra faptului că promovarea 
guvernării electronice și dezvoltarea de 
servicii electronice sigure pentru IMM-uri 
trebuie considerate drept priorități-cheie 
pentru crearea unei piețe digitale unice 
competitive, în conformitate cu Actul 
privind întreprinderile mici (Small 
Business Act) și cu principiul „gândește
mai întâi la scară mică”;

Or. en
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Amendamentul 15
Sandra Kalniete, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
informeze permanent cetățenii cu privire 
la portalurile UE existente, cum ar fi 
SOLVIT și Europa ta, întrucât lipsa 
actuală de informare întârzie o dezvoltare 
continuă a mediului de afaceri și a 
protecției consumatorului, în special în 
zona transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 16
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. insistă asupra nevoii de dezvoltare 
continuă a unor servicii electronice sigure 
și eficiente, cum ar fi identificarea și 
autentificarea electronică, precum și a 
aplicațiilor de comerț electronic, de 
exemplu facturarea electronică în cadrul 
pieței unice; salută, prin urmare, 
inițiativa Comisiei privind asigurarea 
recunoașterii reciproce a autentificării și 
identificării electronice în cadrul UE și 
revizuirea Directivei privind un cadru 
comunitar pentru semnăturile electronice, 
în conformitate cu comunicarea Comisiei 
referitoare la Actul privind piața unică; 
solicită Comisiei să înainteze o propunere 
pentru armonizarea facturării electronice 
în Uniunea Europeană;
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Or. en

Amendamentul 17
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că la dezvoltarea 
infrastructurilor și a serviciilor în cadrul 
planului de acțiune pentru e-guvernare 
trebuie să se asigure niveluri optime de 
protecție a datelor personale, în așa fel 
încât să se împiedice orice urmărire 
neautorizată a informațiilor personale, 
precum starea sănătății sau evidențele 
medicale;

4. subliniază că la dezvoltarea 
infrastructurilor și a serviciilor în cadrul 
planului de acțiune pentru e-guvernare 
trebuie să se asigure niveluri optime de 
protecție a datelor personale, în așa fel 
încât să se împiedice orice urmărire 
neautorizată a informațiilor personale, 
precum starea sănătății, informațiile 
privind obiceiurile de achiziție sau 
evidențele medicale;

Or. cs

Amendamentul 18
Louis Grech, Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că la dezvoltarea 
infrastructurilor și a serviciilor în cadrul 
planului de acțiune pentru e-guvernare 
trebuie să se asigure niveluri optime de 
protecție a datelor personale, în așa fel 
încât să se împiedice orice urmărire 
neautorizată a informațiilor personale, 
precum starea sănătății sau evidențele 
medicale;

4. subliniază că la dezvoltarea 
infrastructurilor și a serviciilor în cadrul 
planului de acțiune pentru e-guvernare 
trebuie să se asigure și să se pună în 
aplicare în mod uniform, în rândul 
statelor membre, norme și niveluri optime 
de protecție a datelor personale, în așa fel 
încât să se împiedice orice urmărire 
neautorizată a informațiilor personale, 
precum starea sănătății sau evidențele 
medicale, precum și să se garanteze faptul 
că datele sunt rezervate numai în scopuri 
legitime, de exemplu pentru combaterea 
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evaziunii fiscale, și că schimbul de 
informații colectate nu depășește strictul 
necesar;

Or. en

Amendamentul 19
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța promovării și a 
utilizării celor mai avansate tehnologii 
disponibile în C&D, pentru a asigura 
protecția datelor și securitatea acestora 
împotriva atacurilor cibernetice;

Or. en

Amendamentul 20
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească implicarea autorităților 
locale și regionale cu privire la accesul la 
informațiile din sectorul public pentru a 
facilita crearea de noi locuri de muncă;

5. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească implicarea autorităților 
locale și regionale cu privire la accesul la 
informațiile din sectorul public; accesul 
mai amplu la aceste informații poate 
conduce la crearea de noi locuri de muncă
și la dezvoltarea zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 21
Toine Manders
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească implicarea autorităților 
locale și regionale cu privire la accesul la 
informațiile din sectorul public pentru a 
facilita crearea de noi locuri de muncă;

5. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească implicarea autorităților 
locale și regionale cu privire la accesul la 
informațiile din sectorul public, fără a 
duce la suprapunerea informațiilor, din 
dispozițiile existente, la nivel național, 
regional și local, pentru a îmbunătăți 
informațiile oferite publicului, 
întreprinderilor și instituțiilor și pentru a
facilita crearea de noi locuri de muncă la 
nivel local și regional;

Or. nl

Amendamentul 22
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
asigure un nivel mai ridicat al 
interoperabilității dintre diferitele 
platforme pentru serviciile electronice de 
achiziții publice deja utilizate în statele 
membre; se declară în favoarea creșterii 
resurselor alocate inițiativelor precum 
PEPPOL și e-CERTIS;

6. invită Comisia și statele membre să 
asigure un nivel mai ridicat al 
interoperabilității dintre diferitele 
platforme pentru serviciile electronice de 
achiziții publice deja utilizate în statele 
membre; se declară în favoarea creșterii 
resurselor alocate inițiativelor precum 
PEPPOL și e-CERTIS; solicită Comisiei și 
statelor membre să asigure formarea 
necesară tuturor utilizatorilor achizițiilor 
publice electronice, în special IMM-
urilor, pentru o mai bună înțelegere și 
utilizare a mecanicii sistemului;

Or. en
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Amendamentul 23
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
asigure un nivel mai ridicat al 
interoperabilității dintre diferitele 
platforme pentru serviciile electronice de 
achiziții publice deja utilizate în statele 
membre; se declară în favoarea creșterii 
resurselor alocate inițiativelor precum 
PEPPOL și e-CERTIS;

6. invită Comisia și statele membre să 
asigure un nivel mai ridicat al 
interoperabilității dintre diferitele 
platforme pentru serviciile electronice de 
achiziții publice deja utilizate în statele 
membre; se declară în favoarea creșterii 
resurselor alocate inițiativelor precum 
PEPPOL și e-CERTIS, care ar trebui 
obținute din resursele existente;

Or. nl

Amendamentul 24
Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește importanța adoptării de 
măsuri legislative adecvate privind 
autentificarea electronică și semnăturile 
electronice ca măsuri necesare pentru 
asigurarea unei piețe europene sigure, 
eficiente și interconectate a achizițiilor 
publice electronice, care să stimuleze 
competitivitatea, inovarea și participarea 
adecvată a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă că planul de acțiune al Comisei 
nu acordă mai multă atenție unor domenii 
precum contribuția administrațiilor la 
încurajarea dezbaterilor publice; subliniază 
necesitatea îmbunătățirii participării 
publice la procesul politic; subliniază 
importanța sprijinirii politicilor de orice 
natură menite să asigure o mai bună 
alfabetizare în tehnologia informației și 
comunicațiilor.

7. regretă că planul de acțiune al Comisei 
nu acordă mai multă atenție unor domenii 
precum contribuția administrațiilor la
încurajarea dezbaterilor publice; subliniază 
necesitatea îmbunătățirii participării 
publice la procesul politic; subliniază 
importanța sprijinirii politicilor de orice 
natură menite să asigure o mai bună 
alfabetizare în tehnologia informației și 
comunicațiilor; insistă asupra nevoii de a 
furniza informații adecvate și clare cu 
privire la serviciile electronice atât pentru 
cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 26
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă că planul de acțiune al Comisei 
nu acordă mai multă atenție unor domenii 
precum contribuția administrațiilor la 
încurajarea dezbaterilor publice; subliniază 
necesitatea îmbunătățirii participării 
publice la procesul politic; subliniază 
importanța sprijinirii politicilor de orice 
natură menite să asigure o mai bună 
alfabetizare în tehnologia informației și 
comunicațiilor.

7. regretă că planul de acțiune al Comisei 
nu acordă mai multă atenție unor domenii 
precum contribuția administrațiilor la 
încurajarea dezbaterilor publice; subliniază 
necesitatea îmbunătățirii participării 
publice la procesul politic; solicită statelor 
membre care nu au realizat deja acest 
lucru, să introducă un sistem electronic 
de vot pentru sporirea participării 
societății civile în cadrul procesului 
politic; subliniază importanța sprijinirii 
politicilor de orice natură menite să asigure 
o mai bună alfabetizare în tehnologia 
informației și comunicațiilor.

Or. en
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Amendamentul 27
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să se implice într-o 
mai mare măsură în dezvoltarea 
serviciilor de guvernare electronică, prin 
asigurarea de orientări și sprijin, 
colectarea celor mai bune practici și 
facilitarea schimbului de informații în 
rândul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 28
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să urmărească toate 
instrumentele online existente de 
soluționare a problemelor și toate 
portalurile de informare puse la dispoziție 
de Comisie și statele membre, precum și 
să le coreleze sau să le consolideze, dacă 
este posibil; recomandă dezvoltarea unor 
noi portaluri online numai atunci când 
integrarea în soluțiile existente nu este 
fezabilă;

Or. en

Amendamentul 29
Gianni Pittella
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că e-guvernarea ar trebui să 
vizeze consolidarea participării 
democratice prin consultarea publică 
transparentă și implicarea în procesul de 
elaborare a politicilor – adresându-se 
tuturor cetățenilor, precum și părților 
interesate relevante (și realităților locale);

Or. en

Amendamentul 30
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că susținerea creșterii 
alfabetizării fundamentale în domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
(TIC) și depășirea diferențelor privind 
accesul și echipamentele tehnice ale 
cetățenilor reprezintă condiții esențiale 
pentru utilizarea la scară mai amplă a 
TIC de către toți cetățenii;

Or. cs

Amendamentul 31
Gianni Pittella

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei și statelor membre să 
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elaboreze și să pună în aplicare 
instrumente TIC specifice pentru a 
facilita participarea electronică – de 
exemplu, scheme comune de petiționare 
electronică – cu scopul de a oferi 
cetățenilor și asociațiilor reprezentative 
din UE posibilitatea concretă de a-și 
utiliza dreptul la inițiativă a cetățenilor, 
astfel cum prevede articolul 11 din TUE;

Or. en


