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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že potenciál Európy rozvinúť online služby pre občanov a spoločnosti by sa 
mal úplne využiť; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšovali a ďalej rozvíjali 
informačné a administratívne postupy, ktoré sú dostupné na internete;

2. zdôrazňuje potrebu uľahčiť mobilitu na jednotnom trhu a znížiť byrokraciu, s ktorou sa 
občania stretávajú v každodennom živote; zdôrazňuje skutočnosť, že prístup k online 
postupom a informáciám by mohol výrazne zlepšiť vzťahy ľudí so všetkými úrovňami 
verejnej správy;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v prospech podnikov vytvorili komplexné portály 
elektronickej verejnej správy s cieľom uľahčiť ich zakladanie a cezhraničnú činnosť; 
zastáva názor, že základom pre tieto služby by mohli byť jednotné kontaktné miesta 
zriadené v súlade so smernicou o službách;

4. zdôrazňuje, že pri vytváraní infraštruktúr a služieb podľa akčného plánu elektronickej 
verejnej správy sa musí zabezpečiť optimálna ochrana osobných údajov, aby sa predišlo 
nepovolenému sledovaniu osobných údajov, akými sú informácie o zdravotnom stave 
alebo zdravotné záznamy;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili zapojenie miestnych a regionálnych orgánov 
do problematiky prístupu k informáciám verejného sektora s cieľom uľahčiť vytváranie 
nových pracovných miest;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili interoperabilitu rôznych platforiem 
elektronického verejného obstarávania, ktoré sú už v členských štátoch zavedené; 
podporuje zvýšenie finančných prostriedkov na iniciatívy ako PEPPOL a e-CERTIS; 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že akčný plán Komisie nevenuje viac pozornosti 
oblastiam ako prispievanie orgánov verejnej správy k podpore verejnej diskusie; 
poukazuje na potrebu zlepšiť účasť verejnosti na politickom procese; zdôrazňuje význam 
podpory každého druhu politiky zameranej na zlepšovanie gramotnosti v oblasti 
základných informačných a komunikačných technológií;


