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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że rozwój administracji elektronicznej stanowi kluczowy element jednolitego 

rynku cyfrowego; z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Plan działania UE 

na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020”; popiera podstawowe zasady 

planu działania, które poprawią spójność działań administracji publicznej, sprawią, że 

będzie ona w większym stopniu sprzyjać włączeniu społecznemu, będzie bardziej 

wiarygodna, wydajna i przejrzysta oraz oferować będzie otwarte, interoperacyjne i 

wzajemnie powiązane usługi cyfrowe ukierunkowane na użytkownika, przez co poprawi 

się pozycja obywateli; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przyjęcie zasady 

jednorazowości obniży obciążenia i koszty administracyjne; przypomina, że wdrożenie 

zasady jednorazowości może przynieść na szczeblu UE oszczędności netto rzędu 5 mld 

EUR rocznie; z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie projektu wprowadzania zasady 

jednorazowości w wymiarze transgranicznym (TOOP) oraz zwraca się do Komisji o 

zaangażowanie w to przedsięwzięcie władz lokalnych w regionach przygranicznych; 

2. podkreśla, że sprzyjające włączeniu społecznemu i dostępne usługi publiczne to 

zasadniczy czynnik będący podstawą kształtowania i realizowania polityki wspierającej 

konkurencyjność, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy; podkreśla, że należy 

wykorzystać potencjał technologii cyfrowych, by powstał wydajniejszy sektor publiczny 

osiągający lepsze wyniki, a jednocześnie by zmniejszyć obciążenia administracyjne, 

wykorzystując narzędzia demokracji uczestniczącej oraz sprawny system zbierania opinii, 

jaki stanowią platformy cyfrowe, tak aby administracja elektroniczna odpowiadała celom 

zmieniającego się społeczeństwa; zauważa, że dzięki rozwojowi technologii cyfrowych 

można między innymi zmniejszyć opóźnienia w płatnościach dla dostawców, usprawnić 

pobór podatków i udoskonalić systemy opieki zdrowotnej, a także zwiększyć wydajność 

systemów sądownictwa, np. przez połączenie rejestrów przedsiębiorstw i rejestrów 

dłużników niewypłacalnych; zwraca się do Komisji o wspieranie badań przemysłowych 

służących opracowywaniu innowacyjnych produktów, usług lub procesów nieistniejących 

jeszcze na rynku, a mogących stanowić innowacyjne rozwiązania spełniające wymogi 

efektywności i funkcjonalności w sektorze publicznym; 

3. zachęca Komisję, by wzorując się na doświadczeniach z małym punktem kompleksowej 

obsługi (MOSS) oraz chcąc zapewnić większą zgodność z przepisami i równe warunki 

działania dla przedsiębiorstw europejskich, minimalizowała obciążenia związane z 

transgranicznym handlem elektronicznym wynikające ze zróżnicowanych systemów 

VAT; 

4. zwraca uwagę na znaczenie podnoszenia wiedzy obywateli o dostępnych narzędziach i 

usługach administracji elektronicznej; uważa, że chcąc uniknąć wykluczenia cyfrowego 

lub pogłębienia przepaści cyfrowej, należy zapewnić dostęp do dobrych jakościowo usług 

administracji elektronicznej obywatelom mieszkającym na obszarach wiejskich, górskich i 

oddalonych; apeluje o wspieranie integracyjnego podejścia w tworzeniu planu działania 

na rzecz administracji elektronicznej, z myślą o osobach starszych i grupach znajdujących 

się w trudnej sytuacji oraz o osobach o niewielkich umiejętnościach lub osobach z 
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niepełnosprawnością utrudniającą im korzystanie z ogólnie dostępnych systemów i 

interfejsów; dlatego też wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia 

całościowego i wszechstronnego podejścia do administracji elektronicznej w celu 

zapewnienia sprawnej koordynacji usług administracyjnych online i offline; 

5. podkreśla, że obywatele nieposiadający umiejętności lub narzędzi cyfrowych powinni 

mieć dostęp do wszystkich usług publicznych przy wykorzystaniu standardowych 

formularzy i metod, w tym w postaci obsługi w punktach świadczenia usług publicznych; 

6. podkreśla, że plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej jest ważny dla 

regionów transgranicznych, gdyż ułatwi codzienne życie obywateli i MŚP prowadzących 

zazwyczaj działalność w wymiarze transgranicznym; 

7. apeluje o szybkie utworzenie elektronicznego systemu wymiany informacji o 

zabezpieczeniu społecznym, by zwiększyć ochronę i monitorowanie uprawnień do 

zabezpieczenia społecznego przysługujących obywatelom migrującym; 

8. podkreśla potrzebę bezpiecznego dostępu do danych i ich wymiany; zaznacza, że usługi 

administracji elektronicznej powinny być opracowywane tak, by gwarantować 

bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami 

europejskimi; uważa, że w razie potrzeby należy tworzyć nowe, innowacyjne technologie, 

by zagwarantować ujęcie w tych usługach bezpieczeństwa cybernetycznego; zaznacza, że 

spełnienie tych warunków zwiększy zaufanie do usług cyfrowych i ich wykorzystanie; 

9. podkreśla, że pełne wdrożenie bezpiecznej, wystarczającej, odpornej na zagrożenia, 

niezawodnej i wysokowydajnej infrastruktury, np. bardzo szybkich sieci 

szerokopasmowych i telekomunikacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 

usług administracji elektronicznej; dlatego też wzywa do szybkiego przyjęcia 

europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, by osiągnąć strategiczne cele 

europejskie; uważa za sprawę kluczową, by organy publiczne nadążały za rozwojem 

technologicznym i miały potencjał wystarczający do przyjmowania innowacyjnych 

technologii, np. dużych zbiorów danych, internetu rzeczy czy usług mobilnych, takich jak 

5G, spełniających potrzeby użytkowników; 

10. z zadowoleniem przyjmuje dynamiczne i elastyczne podejście przyjęte w planie działania; 

wzywa radę kierowniczą, aby na podstawie wskaźników efektywności na bieżąco 

wyznaczała konkretne, realistyczne i wymierne cele, by stymulować innowacyjność, oraz 

by śledziła postępy w osiąganiu tych celów i składała sprawozdania na ten temat; uważa, 

że korzyści z administracji elektronicznej będą tym większe, im więcej informacji o jej 

wydajności będzie upowszechnianych, co zwiększy zaufanie społeczeństwa i skłoni do 

korzystania z takich usług; 

11. podkreśla znaczenie rozwoju bezpiecznych, niezawodnych i interoperacyjnych 

transgranicznych usług publicznych, który będzie zapobiegać dalszej fragmentacji i 

wspierać mobilność na jednolitym rynku dzięki pełnemu wdrożeniu podstawowych 

rozwiązań, np. wysoce zabezpieczonych systemów tożsamości elektronicznej i podpisów 

elektronicznych; zauważa, że wciąż brakuje interoperacyjności różnych usług publicznych 

w poszczególnych państwach członkowskich, na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym; 

w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje przegląd europejskiej strategii i ram 

interoperacyjności, zaleca wspieranie najlepszych praktyk, np. korzystania z otwartych 
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standardów i oprogramowania typu open source, oraz wzywa do szybkiego wdrożenia 

rozporządzenia (UE) nr 910/2014 (rozporządzenie eIDAS); w szczególności wzywa 

Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym dążyła do rozwoju 

transgranicznych usług cyfrowych typu koniec-koniec w oparciu o zgłoszone systemy 

identyfikacji elektronicznej i podpisy elektroniczne, co pozwoli zapewnić stosowanie 

usług cyfrowych i identyfikacji cyfrowej do czasu pełnego wdrożenia rozporządzenia 

eIDAS; 

12. z zadowoleniem przyjmuje Program ISA2, obejmujący wszystkie dziedziny polityki UE 

wymagające interoperacyjności systemów funkcjonujących na szczeblu unijnym i 

krajowym, co umożliwi świadczenie paneuropejskich usług elektronicznych dla 

obywateli, firm i organów administracji krajowej; 

13. uważa, że ponowne użycie technicznych elementów składowych instrumentu „Łącząc 

Europę” (CEF) w sektorze publicznym i prywatnym jest niezbędne, aby infrastruktura 

usług cyfrowych mogła funkcjonować; podkreśla potrzebę zapewnienia po 2020 r. 

długofalowo zrównoważonego charakteru technicznych elementów składowych CEF oraz 

wyników projektów pilotażowych na dużą skalę i ISA2; podkreśla potencjał, jaki program 

WiFi4EU może mieć w promowaniu powszechnego dostępu do ultraszybkich sieci; 

dlatego wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania długofalowej struktury 

zarządzania służącej osiąganiu celów jednolitego rynku cyfrowego, której priorytetem 

będzie reagowanie na potrzeby obywateli i przedsiębiorstw i która w miarę możliwości 

powinna propagować stosowanie wspólnych standardów; 

14. przypomina, że administracja publiczna powinna w miarę możliwości domyślnie 

posługiwać się otwartymi danymi, szczególnie gdy objętość generowanych danych jest 

bardzo duża, jak w przypadku programu Infrastruktura Informacji Przestrzennej w 

Europie; podkreśla znaczenie bezpiecznego udostępniania i przechowywania danych do 

ponownego użycia przez osoby trzecie, z poszanowaniem ram prawnych Unii 

Europejskiej i państw członkowskich; podkreśla kluczową rolę, jaką mogą odgrywać 

partnerstwa publiczno-prywatne i sektor prywatny w rozwijaniu nowych i innowacyjnych 

usług i rozwiązań; 

15. zauważa, że wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w usługach publicznych 

wymagających intensywnego przetwarzania danych, np. usług w chmurze, odbywa się 

nadal zbyt wolno i jest rozdrobnione; przypomina, że usługi takie jak INSPIRE generują 

znaczną ilość danych, co wymaga wyższej mocy obliczeniowej; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przetwarzania w chmurze oraz 

uważa, że bazę użytkowników europejskiej chmury dla otwartej nauki należy rozszerzyć 

na sektor publiczny; 

16. podkreśla, że otwartość danych publicznych oraz umożliwienie swobodnego z nich 

korzystania jest podstawą nowoczesnej administracji elektronicznej oraz przyczynia się do 

rozwoju i umocnienia otwartego społeczeństwa; 

17. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby zapewniły istnienie polityki szkoleń 

urzędników publicznych, umożliwiających im nabycie niezbędnych umiejętności 

cyfrowych, oraz skierowanych do obywateli i przedsiębiorstw kampanii informacyjnych 

na temat korzystania z nowych usług elektronicznych i ich dostępności; 
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18. uważa, że Komisja może odgrywać pierwszoplanową rolę w budowaniu bardziej 

otwartego i sprzyjającego włączeniu społecznemu podejścia do administracji 

elektronicznej, koncentrującego się na obywatelach i ich potrzebach; dlatego też wzywa 

Komisję, by bardziej starała się dawać przykład, zwłaszcza przez przetłumaczenie swoich 

stron internetowych na języki UE i przez wskazywanie najlepszych praktyk, począwszy 

od pełnego uznania zgłoszonych systemów identyfikacji elektronicznej i podpisów 

cyfrowych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, po wprowadzenie procedur domyślnej 

cyfrowości, zwłaszcza w odniesieniu do wniosków o finansowanie ze środków UE i 

zamówień publicznych, a także apeluje do innych instytucji europejskich o szybkie 

przyłączenie się do tych działań; jest zdania, że przyjęcie przez Komisję przepisów 

dotyczących elementów składowych CEF może zwiększyć zaufanie i ułatwić zmianę 

kulturową w postaci przejścia na cyfrowe usługi publiczne; 

19. uważa, że jednym z podstawowych elementów rozwoju administracji elektronicznej jest 

nieustanne rozwijanie umiejętności cyfrowych, które przyniesie zwielokrotnienie popytu 

na różnego rodzaju usługi cyfrowe; 

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by sprzyjały efektom mnożnikowym i 

upowszechnianiu rozwiązań administracji elektronicznej w sektorze prywatnym. 
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