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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că potențialul Europei pentru dezvoltarea serviciilor online pentru 
cetățeni și întreprinderi ar trebui să fie exploatat pe deplin; invită Comisia și statele 
membre să îmbunătățească și să dezvolte informațiile și procedurile administrative 
disponibile online;

2. subliniază necesitatea facilitării mobilității în cadrul pieței unice și a reducerii birocrației 
cu care se confruntă cetățenii în viața lor cotidiană; subliniază faptul că accesul la 
procedurile și informațiile online ar putea contribui într-o măsură considerabilă la 
îmbunătățirea relațiilor populației cu toate nivelurile administrației;

3. invită Comisia și statele membre să dezvolte portaluri ample de e-guvernare pentru 
întreprinderi pentru a facilita crearea de întreprinderi și activitățile transfrontaliere; 
consideră că punctele de contact unic prevăzute în Directiva privind serviciile ar putea 
constitui un punct de plecare pentru aceste servicii;

4. subliniază că la dezvoltarea infrastructurilor și a serviciilor în cadrul planului de acțiune 
pentru e-guvernare trebuie să se asigure niveluri optime de protecție a datelor personale, 
în așa fel încât să se împiedice orice urmărire neautorizată a informațiilor personale, 
precum starea sănătății sau evidențele medicale;

5. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească implicarea autorităților locale și 
regionale cu privire la accesul la informațiile din sectorul public pentru a facilita crearea 
de noi locuri de muncă;

6. invită Comisia și statele membre să asigure un nivel mai ridicat al interoperabilității dintre 
diferitele platforme pentru serviciile electronice de achiziții publice deja utilizate în statele 
membre; se declară în favoarea creșterii resurselor alocate inițiativelor precum PEPPOL și 
e-CERTIS; 

7. regretă că planul de acțiune al Comisei nu acordă mai multă atenție unor domenii precum 
contribuția administrațiilor la încurajarea dezbaterilor publice; subliniază necesitatea 
îmbunătățirii participării publice la procesul politic; subliniază importanța sprijinirii 
politicilor de orice natură menite să asigure o mai bună alfabetizare în tehnologia 
informației și comunicațiilor.


