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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a polgárok és a vállalkozások javára teljes mértékben ki kell használni 
az online szolgáltatások fejlesztése terén fennálló európai lehetőségeket; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák és gazdagítsák az online rendelkezésre álló 
információkat és adminisztratív eljárásokat;

2. hangsúlyozza, hogy szükség van a mobilitás megkönnyítésére a belső piacon, a polgárok 
mindennapi élete tekintetében pedig a bürokrácia csökkentésére; hangsúlyozza, hogy az 
online eljárások és információk hozzáférhetőségének köszönhetően jelentősen javulhatnak 
az igazgatás valamennyi szintje és a lakosság közötti kapcsolatok;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre átfogó jellegű e-kormányzati 
portálokat a vállalkozások számára a vállalkozásalapítás és a határokon átnyúló 
tevékenységek megkönnyítése érdekében; véleménye szerint a szolgáltatási irányelvben 
szereplő egyablakos ügyintézési pontok jó alapként szolgálhatnak az ilyenféle 
szolgáltatásokhoz;

4. hangsúlyozza, hogy az e-kormányzati cselekvési terv alapján kifejlesztendő 
infrastruktúrák és szolgáltatások kialakítása során garantálni kell a személyes adatok 
optimális védettségi szintjét a személyes – például egészségügyi állapottal vagy orvosi 
információkkal kapcsolatos – adatok bármiféle engedély nélküli nyomon követésének 
megakadályozása céljából;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy új munkahelyek létrehozásának 
megkönnyítése érdekében a közszférabeli információk hozzáférhetősége tekintetében 
erősítsék a helyi és regionális hatóságok szerepét;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék az interoperabilitás szintjét a 
tagállamokban már létező különféle e-közbeszerzési platformok között; támogatja, hogy 
növeljék a PEPPOL-hoz és az e-CERTIS-hez hasonló kezdeményezéseknek juttatott 
forrásokat; 

7. sajnálja, hogy a Bizottság cselekvési tervében kevés figyelem jut olyan területeknek, mint 
például a hivatali szervek hozzájárulása a nyilvános vitakultúra élénkítéséhez; rámutat, 
hogy javítani szükséges a nyilvánosság részvételét a politikai folyamatban; hangsúlyozza, 
hogy fontos minden olyan politika támogatása, amely az alapvető infokommunikációs 
ismeretek bővítését célozza;


