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Om: Udbredelse af grænseoverskridende e-identifikationsværktøjer og onlinetjenester 

Overgangen til e-forvaltning i Europa via udviklingen af e-identifikationsværktøjer og et bredt udvalg af 
onlinetjenester er afgørende for konkurrenceevnen, reduktionen af omkostninger og for at gøre livet 
lettere for EU's borgere og kræver derfor mere ambitiøse initiativer. 

I lyset af dette bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål: 

– For at sikre at onlinetjenester benyttes, er det nødvendigt at udbrede en sikker digital identitet for 
at opbygge tillid i offentligheden og sikre anvendelighed. Hvilke initiativer er i denne forbindelse 
planlagt for at øge opmærksomheden om mulighederne ved e-identifikationsværktøjer? Hvilke 
tiltag er planlagt for at støtte medlemsstaterne med udbredelsen af tekniske løsninger, der sikrer 
interoperabilitet mellem e-ID, som CEF-platformen giver mulighed for? 

– Benyttelsen af e-identifikationsværktøjer er betinget af tilstedeværelsen af onlinetjenester. Hvilke 
tiltag er planlagt for at gennemføre princippet om "digital betjening som udgangspunkt"? Alt for 
mange tjenester er stadig kun delvist digitale og kræver, at personer afslutter proceduren offline. 
Hvilke foranstaltninger er planlagt for at udvikle "hele" procesforløb såsom dem, der er 
nødvendige i en virksomheds livscyklus? Hvilket omfang af samarbejde mellem den offentlige og 
den private sektor er nødvendigt for at udvikle onlineløsninger i hele Europa? Hvilke initiativer er 
planlagt for at forbedre samarbejdet mellem iværksættere, der er i stand til at udvikle digitale 
løsninger for offentlige forvaltninger?  

– En centraliseret database eller flere databaser. som ikke er indbyrdes forbundne, medfører 
yderligere omkostninger til cybersikkerhed og databeskyttelse, reducerer fleksibiliteten og 
potentialet for innovation. Har Kommissionen vurderet fordelene ved decentrale databaser til at 
behandle disse problemer? Hvilke initiativer er planlagt for at fremskynde gennemførelsen af 
"engangsprincippet", der bevirker, at borgere og virksomheder ikke bliver bedt om oplysninger, 
som allerede er givet til en offentlig myndighed? 
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