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Interoperacyjność na rzecz nowoczesnego
sektora publicznego
Usługi elektroniczne europejskich administracji publicznych muszą być interoperacyjne, aby
zapewniać wsparcie obywatelom uczącym się lub pracującym w innych państwach członkowskich
czy też przedsiębiorstwom prowadzącym działalność za granicą, a także by ograniczać koszty i
realizować oszczędności w ramach administracji rządowych. W nowym programie UE na lata 2016–
2020 zaproponowano kontynuację wsparcia dla interoperacyjnych usług e-administracji,
podkreślając znaczenie otwartych danych i ponownego wykorzystywania rozwiązań cyfrowych.

Kontekst
Interoperacyjność cyfrowa oznacza komunikację miedzy urządzeniami, sieciami lub usługami, dzięki której
mogą one skutecznie współpracować ze sobą. Od ponad 15 lat UE wspiera programy upowszechniające
cyfryzację i transgraniczną interoperacyjność administracji publicznych każdego szczebla. Celem tych
programów jest przyczynianie się do pobudzania wzrostu gospodarczego i generowanie oszczędności w
ramach administracji, a także ograniczanie obciążeń administracyjnych i kosztów dla obywateli i
przedsiębiorstw, zwłaszcza obywateli zamieszkałych lub firm działających poza swoimi państwami
macierzystymi. Najnowszy program, Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych
(ISA), dobiega końca w 2015 r., chociaż z okresowej oceny przeprowadzonej w 2012 r. wynika, że państwa
członkowskie nadal mają potrzeby w tym względzie.

Wniosek Komisji
W 2014 r. Komisja przedstawiła nowy program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich
administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2), aby dalej wspierać modernizację administracji
publicznych w UE oraz stosowanych w administracjach usług cyfrowych. Celem programu jest
upowszechnianie interoperacyjności między nowoczesnymi administracjami publicznymi, ułatwianie
transgranicznej lub międzysektorowej interakcji między samymi administracjami oraz między
administracjami a przedsiębiorstwami i obywatelami (którzy mogą napotykać na przeszkody w przypadku
niekompatybilności usług w różnych państwach członkowskich) oraz rozwijanie i eksploatowanie rozwiązań
interoperacyjnych wspierających działania podejmowane na szczeblu UE. W proponowanym programie
nowy nacisk położono na współdzielenie i ponowne wykorzystywanie rozwiązań przez administracje
publiczne w celu ograniczenia kosztów i zwiększenia wydajności, a także na wykorzystanie publicznych
otwartych danych. Inicjatywa ta jest zgodna z zaleceniami powołanej przez Komisję grupy ekspertów ds.
innowacji w sektorze publicznym, w których wezwano do przyjęcia przełomowych technologii i wspólnego
tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Stanowi ona zapowiedź opracowanej przez Komisję koncepcji
inicjatywy w zakresie swobodnego przepływu danych, która – przy zapewnieniu ochrony danych osobowych
– mogłaby upowszechnić dostęp do otwartych danych publicznych i stać się motorem innowacji. Działania
podejmowane w wielu obszarach unijnej polityki (zwłaszcza w obszarze rynku wewnętrznego, środowiska,
ceł, zdrowia i zamówień publicznych) mogłyby zyskać na skuteczności dzięki zwiększeniu poziomu
interoperacyjności cyfrowej. Na realizację tego programu w latach 2016–2020 przewidziano środki
finansowe w wysokości około 131 mln EUR, co stanowi spadek w porównaniu z kwotą 160 mln EUR dostępną
w ramach poprzedniego programu ISA.
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Reakcja na wniosek
W czerwcu 2015 r. Rada Europejska poparła działanie na rzecz upowszechniania e-administracji, natomiast
wcześniej, w 2013 r., wezwała do szybkiego wdrożenia usług e-administracji, propagowania
interoperacyjności oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W rezolucji z 2012 r.
Parlament Europejski docenił znaczenie programu ISA, wzywając do zwiększenia finansowania rozwiązań
interoperacyjnych w kolejnym okresie programowania. Rozpatrując wniosek w sprawie ISA2 z 2014 r.,
Parlament złożył szereg poprawek, które w szczególności uwypukliły, doprecyzowały lub wzmocniły kwestię
wykluczenia społecznego, rolę wspólnych ram (w tym zaleceń), wymóg ochrony danych osobowych oraz rolę
władz regionalnych i lokalnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw.
W tekście nieformalnie uzgodnionym z Radą w ramach rozmów trójstronnych, które miały miejsce we
wrześniu 2015 r., i zatwierdzonym przez Coreper w tym samym miesiącu wyraźnie sformułowano również
priorytety, które należy uwzględniać przy finansowaniu projektów ISA2.  Tekst ten uzyskał poparcie Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) (sprawozdawca Carlos Zorrinho, S&D, Portugalia), będącej
komisją przedmiotowo właściwą wśród trzech komisji zaangażowanych w opracowanie tego wniosku.
Oczekuje się, że wniosek zostanie poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu na sesji plenarnej w
listopadzie 2015 r.
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