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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att Europas potential för att utveckla online-tjänster för 
medborgare och företag bör utnyttjas fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förbättra och utveckla den information och de administrativa 
förfaranden som finns tillgängliga online.

2. Europaparlamentet framhåller att rörligheten på den inre marknaden måste underlättas och 
att den vardagliga byråkratin för medborgarna måste minskas. Parlamentet understryker 
att tillgången till förfaranden och information online avsevärt skulle kunna förbättra 
allmänhetens kontakter med alla myndighetsnivåer.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla omfattande 
e-förvaltningsportaler för företagen för att underlätta företagsstartande och 
gränsöverskridande verksamhet. Parlamentet menar att de gemensamma kontaktpunkterna 
enligt tjänstedirektivet skulle kunna utgöra grunden för sådana tjänster.

4. Europaparlamentet betonar att ett optimalt skydd för personuppgifter måste tryggas när 
infrastrukturer och tjänster enligt e-förvaltningens handelsplan tas fram så att man 
förhindrar olaglig spårning av privata uppgifter såsom hälsotillstånd eller hälsobakgrund. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra lokala och 
regionala myndigheter mer delaktiga i tillgången till information från den offentliga 
sektorn för att underlätta skapandet av nya arbetstillfällen. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
driftskompatibiliteten mellan de olika plattformar för e-upphandling som redan finns i 
medlemsstaterna. Parlamentet stöder ökade resurser till initiativ som Peppol och e-Certis. 

7. Europaparlamentet beklagar att kommissionens handlingsplan inte lägger större vikt vid 
frågor som hur förvaltningarna kan bidra till att främja den allmänna debatten. 
Parlamentet påpekar att allmänhetens deltagande i den politiska processen måste 
förbättras. Parlamentet understryker hur viktigt det är att stödja alla typer av strategier 
som syftar till att höja den grundläggande IKT-färdigheten.


