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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава факта, че следва да бъде изцяло използван европейският потенциал за 
развитие на онлайн услуги за граждани и дружества; призовава Комисията и 
държавите-членки да подобрят и развият информацията и административните 
процедури, които са на разположение онлайн;

2. подчертава необходимостта от улесняване на мобилността в рамките на единния 
пазар и от намаляване на бюрокрацията за гражданите в ежедневния им живот; 
подчертава факта, че достъпът до процедури и информация онлайн би могъл 
значително да подобри взаимоотношенията на хората с всички равнища на 
администрацията;

3. призовава Комисията и държавите-членки да разработват всеобхватни портали на 
електронното правителство за предприятията, за да улеснят започването на 
търговска дейност и извършването на трансгранични дейности; изразява становище, 
че Единните звена за контакт, предвидени в Директивата за услугите, биха могли да 
осигурят основа за подобни услуги;

4. подчертава, че при развиването на инфраструктури и услуги съгласно „Плана за 
действие за електронно управление“ трябва да бъдат осигурени оптималните 
равнища на защита на личните данни, за да се предотврати неупълномощено 
проследяване на лична информация като например медицинско състояние или 
здравни досиета; 

5. призовава Комисията и държавите-членки да повишат ангажимента на местните и 
регионалните органи по отношение на достъпа до информация от обществения 
сектор, за да се улеснява създаването на нови работни места;

6. призовава Комисията и държавите-членки да повишат оперативната съвместимост 
между различните платформи за електронни обществени поръчки, които вече 
съществуват в държавите-членки. подкрепя повишаването на ресурсите за 
инициативи като Общоевропейското електронно възлагане на обществени поръчки 
(PEPPOL) и e-CERTIS; 

7. изразява съжаление, че планът за действие на Комисията не отделя повече внимание 
на области като приноса на администрациите за насърчаването на открит дебат; 
изтъква необходимостта от подобряване на участието на обществото в 
политическия процес; подчертава колко е важно да се подкрепя всяка политика, 
която цели разширяването на базисните познания в областта на информационните и 
комуникационните технологии;


