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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je třeba plně využít evropský potenciál k rozvoji online služeb pro občany 
a podniky; žádá Komisi a členské státy, aby zlepšovaly a vyvíjely informační a správní 
postupy, jež jsou k dispozici online;

2. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit mobilitu na jednotném trhu a omezit byrokratické zatížení 
každodenního života občanů; zdůrazňuje, že přístup k online postupům a informacím by 
mohl značně zlepšit vztah lidí ke všem úrovním správy;

3. žádá Komisi a členské státy, aby v zájmu zlepšení zakládání podniků a přeshraniční 
činnosti vytvořily komplexní portály elektronické správy (eGovernment) pro podniky; 
zastává názor, že základem těchto služeb by mohla být jednotná kontaktní místa podle 
směrnice o službách;

4. zdůrazňuje, že při vytváření infrastruktury a poskytování služeb v rámci akčního plánu pro 
elektronickou správu (eGovernment ) je nutné zajistit optimální míru ochrany osobních 
údajů, neboť je třeba zabránit veškerému neoprávněnému sledování osobních údajů, jako 
jsou zdravotní stav nebo zdravotní záznamy;

5. žádá Komisi a členské státy, aby v zájmu snazšího vytváření nových pracovních míst 
zlepšily zapojení místních a regionálních orgánů, pokud jde o přístup k informacím 
týkajícím se veřejného sektoru;

6. žádá Komisi a členské státy, aby zvýšily interoperabilitu jednotlivých platforem pro 
elektronické zadávání veřejných zakázek, které již v členských státech existují; podporuje 
zvýšení zdrojů pro iniciativy, jako jsou PEPPOL a e-CERTIS; 

7. lituje, že akční plán Komise nevěnuje větší pozornost oblastem, jako je příspěvek 
správních orgánů k podpoře veřejné diskuse; upozorňuje, že je třeba zlepšit účast 
veřejnosti na politickém procesu; zdůrazňuje význam podpory všech druhů politik 
zaměřených na zvýšení základní gramotnosti v oblasti informačních a komunikačních 
technologií.


