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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δυναμικό της Ευρώπης για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών για τους πολίτες και τις εταιρείες πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις πληροφορίες και τις 
διοικητικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά·

2. τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της κινητικότητας εντός της ενιαίας αγοράς και της 
μείωσης της γραφειοκρατίας για τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι η πρόσβαση στις επιγραμμικές διαδικασίες και πληροφορίες θα μπορούσε 
να βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις των ανθρώπων με όλα τα επίπεδα διοίκησης·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πλήρεις διαδικτυακές πύλες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημιουργία επιχειρήσεων και η διασυνοριακή δραστηριότητα· είναι της γνώμης ότι τα 
κέντρα ενιαία εξυπηρέτησης στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για τέτοιες υπηρεσίες·

4. τονίζει ότι, στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πρέπει να διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη 
ανίχνευση προσωπικών πληροφοριών όπως το ιατρικό καθεστώς ή τα μητρώα υγείας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες δημοσίου τομέα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις 
διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων που υφίστανται 
ήδη στα κράτη μέλη· υποστηρίζει την αύξηση των πόρων για πρωτοβουλίες όπως η
PEPPOL and e-CERTIS· 

7. εκφράζει την λύπη της διότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής δεν δίνει μεγαλύτερη 
προσοχή σε τομείς όπως η συμβολή της διοίκησης στην προώθηση του δημοσίου 
διαλόγου· επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμμετοχή του κοινού στην πολιτική 
διαδικασία· υπογραμμίζει την σημασία υποστήριξης κάθε είδους πολιτικής που στοχεύει 
στην ενίσχυση των βασικών γνώσεων σχετικά με τις ΤΠΕ·


