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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. onderstreept dat Europa's potentieel voor wat de ontwikkeling van onlinediensten voor 
burgers en bedrijven betreft, ten volle moet worden benut; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de online beschikbare informatie en administratieve procedures te verbeteren en 
uit te breiden;

2. benadrukt dat het noodzakelijk is de mobiliteit binnen de interne markt te bevorderen en de 
bureaucratische rompslomp in het dagelijkse leven van de burgers te verminderen; 
beklemtoont het feit dat de toegang tot onlineprocedures en -informatie de betrekkingen 
tussen de bevolking en alle niveaus van de administratie aanzienlijk zou kunnen verbeteren;

3. vraagt dat de Commissie en de lidstaten allesomvattende e-overheidsportalen voor bedrijven 
ontwikkelen met als doel de opzetting van bedrijven en grensoverschrijdende activiteiten te 
vereenvoudigen; is van mening dat centrale aanspreekpunten zoals bedoeld in de 
dienstenrichtlijn een basis zouden kunnen bieden voor dergelijke diensten;

4. benadrukt dat bij de uitwerking van infrastructuren en diensten in het kader van het actieplan 
voor de elektronische overheid voor een maximaal beschermingsniveau voor persoonlijke 
gegevens moet worden gezorgd, om te verhinderen dat persoonlijke informatie zoals 
gegevens over iemands gezondheidstoestand of medische dossiers zonder toestemming 
getraceerd wordt;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten om de betrokkenheid van plaatselijke en regionale 
overheden bij de kwestie van de toegang tot overheidsinformatie te verbeteren met als doel 
de schepping van nieuwe banen te bevorderen;

6. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om de interoperabiliteit tussen de 
verschillende platforms voor e-aanbestedingen die al in de lidstaten in gebruik zijn, te 
verhogen; is voorstander van een verhoging van de middelen voor initiatieven zoals Peppol 
en e-Certis; 

7. betreurt dat in het actieplan van de Commissie niet méér aandacht besteed wordt aan 
onderwerpen zoals de bijdrage van overheidsdiensten aan de bevordering van het openbare 
debat; wijst op de noodzaak om de politieke participatie van de bevolking te vergroten; 
benadrukt dat het belangrijk is alle beleidsmaatregelen te steunen die erop gericht zijn de 
elementaire ICT-kennis te vergroten.


