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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad reikėtų visapusiškai išnaudoti Europos potencialą plėtoti piliečiams ir 
įmonėms skirtas elektronines paslaugas; ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti ir 
plėtoti internetu prieinamą informaciją bei administracines procedūras;

2. pabrėžia, kad reikia skatinti judumą bendrojoje rinkoje ir mažinti biurokratizmą, su kuriuo 
piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime; pabrėžia, kad prieiga prie internetu vykdomų 
procedūrų ir informacijos galėtų gerokai pagerinti žmonių santykius su visų lygmenų 
administracija;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti išsamius e. valdžios portalus įmonėms, siekiant 
paskatinti įmonių kūrimą ir tarpvalstybinę veiklą; laikosi nuomonės, kad bendrų ryšių 
palaikymo punktai pagal Paslaugų direktyvą galėtų sudaryti tokių paslaugų pagrindą; 

4. pabrėžia, kad pagal e. valdžios veiksmų planą vystant infrastruktūras ir paslaugas turi būti 
užtikrinti geriausi asmens duomenų apsaugos lygmenys, kad būtų galima išvengti bet 
kokio neteisėto asmeninės informacijos, pvz., informacijos apie medicininę padėtį ar 
sveikatos įrašų, sekimo;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares kuriant prieigą prie viešojo sektoriaus informacijos 
geriau įtraukti vietos ir regionines valdžios institucijas, kad būtų galima paskatinti naujų 
darbo vietų kūrimą;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti įvairių e. viešųjų pirkimų platformų, kurios 
jau egzistuoja valstybėse narėse, sąveiką; pritaria tam, kad būtų padidinti iniciatyvoms, 
kaip antai „Europos e. viešieji pirkimai internetu“ (PEPPOL) ir e-CERTIS, skiriami 
ištekliai; 

7. apgailestauja, kad Komisijos veiksmų plane neskiriama daugiau dėmesio tokioms sritims, 
kaip, pvz., administracijų dalyvavimas skatinant viešus debatus; pabrėžia, kad reikia 
gerinti visuomenės dalyvavimą politiniame procese; pabrėžia, kad svarbu remti visas 
politikos rūšis, kuriomis siekiama stiprinti IRT raštingumo pagrindus.


