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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et konkurrencedygtigt indre marked – e-forvaltning som spydhoved
(2011/2178(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Fællesskabets regelværk inden for området det indre marked og 
informationssamfundet;

– der henviser til Kommissionens meddelelse "EUROPA 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En digital dagsorden for Europa" 
(KOM(2010)0245);

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 
2015.eu1;

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 31. maj 2010 om en digital 
dagsorden for Europa; 

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 17. juni 2010 om Europa 2020-
strategien, herunder den digitale dagsorden (punkt 7);

– der henviser til "Guide for the procurement of standards-based ICT – Elements of Good 
Practice", offentliggjort af Kommissionen den 23. december 2011;

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Udnyttelse af fordelene ved elektronisk 
fakturering i Europa" (KOM(2010)0712);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Den europæiske handlingsplan for e-
forvaltning 2011-2015 – Intelligent, bæredygtig og innovativ offentlig forvaltning ved 
hjælp af ikt" (KOM(2010) 0743);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Interoperabilitet som forudsætning for 
europæiske offentlige tjenester – En europæisk interoperabilitetsstrategi (EIS) for 
europæiske offentlige tjenester (bilag 1) og En europæisk interoperabilitetsramme (EIF) 
for europæiske offentlige tjenester (bilag 2)" (KOM(2010)0744);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-
initiativet – Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle" 
(KOM(2006)0173);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "A coherent framework for building trust in 
the Digital Single Market for e-commerce and online services" (COM(2011)0942);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Akten for det indre marked – Tolv 

                                               
1 EUT C 81E af 15.3.2011, s. 45.
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løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" 
(KOM(2011)0206);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2011 om beskyttelse af kritisk 
informationsstruktur – "Resultater og næste skridt: vejen til global internetsikkerhed";

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. marts 2009 om beskyttelse af kritisk 
informationsinfrastruktur – "Beskyttelse mod storstilede cyberangreb og sammenbrud: 
øget beredskab, sikkerhed og robusthed";

– der henviser til Kommissionens pakke om åbne data offentliggjort i december 2011 
bestående af: Kommissionens meddelelse "Åbne data – En drivkraft hen imod innovation, 
vækst og åben forvaltningspraksis", Kommissionens forslag til et direktiv om ændring af 
direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 
(KOM(2011)0877) og Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om 
videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (KOM(2011)0833);

– der henviser til undersøgelsen af de økonomiske virkninger af den offentlige sektors 
informationer gennemført af Kommissionen i 2011 (Vickery study);

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
en fælles EU-købelov (KOM(2011)0635);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "A coherent framework for building trust in 
the Digital Single Market for e-commerce and online services" (COM(2011)0942);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Grønbog  – på vej mod et integreret 
europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (KOM(2006)0941);

– der henviser til den årlige statusrapport 2011 om den digitale dagsorden for Europa, 
offentliggjort den 22. december 2011;

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Rapport om EU's digitale konkurrenceevne –
Hovedresultater af i2010-strategien for 2005-2009" (KOM(2009)0390);

– der henviser til "Study on the Social Impact of ICT – SMART 2007/0068", offentliggjort 
den 30. april 2010;

– der henviser til "The Economic Impact of ICT Report – SMART 2007/0020", 
offentliggjort i januar 2010;

– der henviser til rapporten udarbejdet for Kommissionen med titlen " "i2010 eGovernment 
Action Plan – Progress Study (SMART 2008/0042)", offentliggjort i november 2009;

– der henviser til det svenske formandskabs konklusioner af 10. november 2009 fra Visby 
conference on creating impact for an eUnion 2015; 

– der henviser til det svenske formandskabs rapport "A Green Knowledge Society – An ICT 
policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge society", offentliggjort i september 
2009;
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– der henviser til Kommissionens rapport "Cloud Computing: Public Consultation Report", 
offentliggjort den 5. december 2011; 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsplan om anvendelse af e-signaturer 
og e-identifikation for at gøre det lettere at levere offentlige tjenesteydelser på tværs af 
grænserne i det indre marked" (KOM(2008)0798); 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om …. (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologien (ikt) indvirker direkte på 
EU-borgernes dagligdag, og at et konkurrencedygtigt digitalt indre marked, der fjerner 
alle barrierer for grænseoverskridende e-tjenester, og som er blottet for 
konkurrenceforvridning, ville gavne dem i betydelig grad;

B. der henviser til, at ikt-sektoren med en markedsværdi på 660 mia. euro årligt tegner sig 
direkte for 5 % af EU's BNP, men bidrager langt mere til den samlede produktivitetsvækst 
(20 % direkte fra ikt-sektoren og 30 % fra ikt-investeringer);

C. der henviser til, at ikt kan yde et væsentligt bidrag til EU 2020-strategien, navnlig med 
hensyn til beskæftigelse, bæredygtig økonomisk vækst og produktivitetsstigning, F&U, 
energi, innovation og miljø;

D. der henviser til, at SMV'erne spiller en særlig vigtig rolle på det digitale marked;

E. der henviser til, at resultattavlen for den digitale dagsorden 2011 viser fremskridt, men at 
26 % af EU-borgerne aldrig har benyttet internettet, og at kun 48 % af de dårligt stillede 
befolkningsgrupper har benyttet internettet;

F. der henviser til, at et konkurrencedygtigt digitalt indre marked bør sikre en vellykket 
udvikling af det transeuropæiske kommunikationsnet, effektivt forbinde 
telekommunikationsnettene i alle EU's regioner og udjævne ulighederne mellem de 
forskellige grader af infrastrukturudvikling i og mellem EU's medlemsstater;

1. er opmærksom på, at ikt-sektoren yder et væsentligt bidrag til EU's industripolitik, 
konkurrenceevne og handelsbalance; 

2. understreger, at brugerne spiller en afgørende rolle i den digitale strategi, og at der er et 
presserende behov i EU for at styrke brugernes rolle og brugerperspektivet i 
informationssamfundet; 

Handlingsplan for e-forvaltning 
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3. glæder sig over vedtagelsen af den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015, 
den europæiske interoperabilitetsstrategi (EIS) og den europæiske interoperabilitetsramme 
(EIF) for europæiske offentlige tjenester (EPS); 

4. støtter det overordnede mål for øget udnyttelse af e-forvaltningstjenesterne i 2015, dvs. 
50 % af borgerne (en stigning fra 41 %) og 80 % af virksomhederne (en stigning fra 
75 %), men opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at betragte disse mål som 
minimumstærskler;

5. beklager, at kun 50 % af brugerne af e-forvaltning ifølge resultattavlen for den digitale 
dagsorden 2011 udfyldte blanketter online;

6. understreger, at internettet i stigende grad anvendes på mobile enheder af såvel borgere 
som virksomheder og opfordrer til, at det sikres, at e-forvaltningstjenesterne er 
tilgængelige og tilpasset flere forskellige leveringskanaler, herunder mobilt internet;

7. understreger, at e-forvaltning i særlig grad gavner EU-borgerne og europæiske SMV'er 
med fordele i form af lavere administrative omkostninger, da disse ofte møder 
uoverstigelige barrierer, når de opererer på tværs af grænserne i EU; 

8. bemærker, at de største barrierer for grænseoverskridende adgang til de offentlige 
forvaltningers e-tjenester er knyttet til brugen af e-identifikation og e-signaturer, og at der 
er manglende interoperabilitet på EU-plan;

9. mener, at der for at sikre effektive EU-dækkende grænseoverskridende e-
forvaltningstjenester, som sikrer en tovejsinteraktion og/eller elektronisk interaktion 
mellem forvaltninger og borgere og/eller virksomheder, er behov for et klart og 
sammenhængende lovgivningsmæssigt grundlag for gensidig anerkendelse af e-
autentificering, e-identifikation og e-signaturer;

10. glæder sig over vedtagelsen af handlingsplanen for e-signaturer og e-identifikation samt af 
STORK-pilotprojektet og over disses bidrag til de grænseoverskridende offentlige 
tjenesters interoperabilitet; opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om e-
signaturer og efterlyser en beslutning om at sikre gensidig anerkendelse af e-identifikation 
og e-autentificering;

11. bemærker, at Kommissionen har givet CEN, CENELEC og ETSI bemyndigelse til at 
ajourføre og rationalisere den europæiske standardiseringsramme for e-signaturer; 
anmoder Kommissionen om at forelægge Europa-Parlamentet en årlig statusrapport på 
basis af de rapporter, som de europæiske standardiseringsorganer fremsender to gange 
årligt;

12. understreger, at e-forvaltningsapplikationerne bør revideres og om nødvendigt ændres, så 
de også er tilgængelige for udenlandske statsborgere; understreger, at der er behov for 
interoperabilitet på det lokale, regionale og nationale plan samt på EU-plan;

13. mener, at interoperabiliteten i e-forvaltningsapplikationerne kræver interoperabilitet i de 
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nationale Private Key Infrastructures (PKI) via en europæisk valideringstjeneste 
(europæisk bro);

14. glæder sig over den offentlige høring, der er indledt om udkast til retningslinjer mellem 
ikt-standardisering og offentlige indkøb, og efterlyser et forslag om dette emne;

15. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale e-forvaltningsstrategier på linje med 
målene i handlingsplanen for e-forvaltning, navnlig åbningen af det indre marked;

16. opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af ikt-værktøjer til forbedring af 
gennemsigtighed og ansvarlighed, lette den administrative byrde, forbedre de 
administrative processer, nedbringe CO2-emissionerne, spare offentlige ressourcer og 
bidrage til større deltagelse i det demokratiske liv og samtidig opbygge tillid;

17. understreger, at grænseoverskridende interoperable e-forvaltningstjenester bør drage 
fordel af innovativ arkitektur og innovative teknologier (en offentlig servicesky og en 
serviceorienteret arkitektur), og opfordrer til, at Ipv6-relevante e-
forvaltningsinfrastrukturer og onlinetjenester af offentlig interesse opgraderes;

18. understreger, at et sikkert grænseoverskridende e-forvaltningssystem er en integrerende 
del af beskyttelsen af den europæiske kritiske infrastruktur; anmoder om, at der træffes 
tilstrækkelige foranstaltninger for at sikre databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets 
fred og minimere sårbarheden over for cyberangreb;

19. glæder sig over bidrag fra IDA-, IDABCD- og ISA-programmerne og storstilede CIP-
pilotprojekter1 samt ePractice-forummets indsats med hensyn til at udforme og 
gennemføre grænseoverskridende interoperable løsninger;

20. glæder sig over og støtter forslaget om "Connecting Europe-faciliteten" (CEF), under 
hvilken der allokeres knap 9,2 mia. euro til investeringer i hurtige og meget hurtige 
bredbåndsnet og fælleseuropæiske digitale tjenester;

21. glæder sig over vedtagelsen af pakken om åbne data og opfordrer medlemsstaterne til at 
støtte videreanvendelsen af den offentlige sektors informationer på innovative måder 
(ikkepersonoplysninger); anmoder om, at de lokale og regionale myndigheder i højere 
grad inddrages, hvad angår adgangen til den offentlige sektors informationer for at 
forbedre informationsformidlingen over for offentlighed, erhvervsliv og institutioner og 
fremme skabelsen af nye job på lokalt og regionalt plan;

22. understreger betydningen af de målemetoder (såvel kvalitative som kvantitative), der 
fokuserer på e-forvaltningens og demokratiets efficiens og effektivitet under anvendelse af 
SMART-mål2, der bør anvendes aktivt af alle regeringer;

23. beklager, at medlemsstaterne endnu ikke har vedtaget listen over alle vigtige 
grænseoverskridende offentlige tjenester, der skal gøres tilgængelige online inden 2015;

24. glæder sig over forslagene om at styrke digital kunnen, digitale færdigheder og e-
                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK og CROBIES.
2 SMART: specifik, målbar, accepteret, realistisk, tidsbaseret.
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inddragelse, navnlig forslaget om at gøre digital kunnen og beslægtede komponenter til en 
prioritet i forbindelse med forordningen om Den Europæiske Socialfond (2014-2020);

25. beklager, at det lovgivningsforslag, der tager sigte på at sikre, at den offentlige sektors 
websteder er fuldt tilgængelige senest i 2015, er forsinket; glæder sig over køreplanen for 
e-inddragelse og anmoder om, at Web Accessibility Initiative (WAI) implementeres, 
inklusive retningslinjerne for webindholdstilgængelighed (WCAG) for e-
forvaltningsportaler;

Offentlige e-indkøb

26. gør opmærksom på, at e-forvaltning muliggør offentlige e-indkøb i EU og sikrer de 
offentlige myndigheder de største valgmuligheder, hvilket afføder en effektiv anvendelse 
af penge, gennemsigtighed, styrkelse af det indre marked og konkurrence;

27. understreger, at de offentlige udgifter i EU-27 udgør 16 % af BNP og opfordrer 
indtrængende til, at der anvendes e-forvaltning i forbindelse med alle offentlige indkøb 
senest i 2015; opfordrer til, at der også anvendes e-forvaltning i forbindelse med 
koncessioner;

28. beklager, at kun 13 % af EU-virksomhederne i 2010 anvendte internettet til at indsende et 
forslag til de offentlige myndigheder gennem et offentligt elektronisk udbudssystem; 
opfordrer medlemsstaterne til at fremme SMV'ernes deltagelse i e-forvaltning;

29. understreger, at e-forvaltning består af to faser: pre-awarding1 og post-awarding2; 
opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at implementere og integrere begge faser på deres 
e-forvaltningsportaler senest i 2015;

30. understreger de storstilede PEPPOL- og e-CERTIS e-forvaltningspilotprojekters 
vellykkede aktiviteter;

31. understreger, at de nationale e-forvaltningssystemer bør blive mere avancerede for at 
fremme grænseoverskridende tjenester og til fulde implementere tjenesteydelsesdirektivet;

32. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge hvidbogen om sammenkobling af 
e-forvaltningskapaciteten i EU – "En strategi for e-forvaltning"; 

E-fakturering

                                               
1 E-notice, e-udbud, e-submission og accept af e-signatur.
2 E-ordering, e-fakturering, e-betalinger og anvendelse af e-signatur.
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33. glæder sig over e-faktureringsinitiativet, der tager sigte på at gøre e-fakturering til den 
fremherskende faktureringsmetode i EU senest i 2020, og Kommissionens beslutning om 
at oprette EU-multiinteressentforummet om e-fakturering (EMSFEI);

34. understreger de store fordele ved e-fakturering (kortere betalingsperioder, færre fejl, 
forbedret momsinddrivelse, færre trykke- og forsendelsesomkostninger og "business 
integrated processing");

35. er opmærksom på markedsfragmenteringen som følge af nationale regler om e-
fakturering; beklager, at kun 22 % af SMV'erne modtager eller sender e-fakturaer;

36. glæder sig over de nye momsregler1 for e-fakturering, der sikrer ligebehandling af papir-
og e-fakturaer;

37. understreger vigtigheden af retssikkerhed, et gennemsigtigt teknisk miljø og åbne og 
interoperable e-faktureringsløsninger baseret på fælles lovgivningskrav, 
virksomhedsprocesser og tekniske standarder til fremme af en generel indførelse;

38. opfordrer erhvervslivet og de europæiske standardiseringsorganisationer til at fortsætte 
bestræbelserne på at fremme konvergens hen imod en fælles datamodel for e-fakturering;

39. værdsætter de initiativer, som Danmark, Finland, Italien, Spanien og Sverige har taget for 
at gøre e-fakturering obligatorisk for offentlige myndigheder, og opfordrer til, at e-
fakturering gøres obligatorisk i forbindelse med alle offentlige indkøb senest i 2016;

40. bemærker, at problemer med grænseoverskridende interoperabilitet for e-signaturer 
hæmmer indførelsen af grænseoverskridende e-faktureringsløsninger;

41. opfordrer Kommissionen til at anvende EMSFEI til at behandle lovgivningsmæssige 
aspekter og koordinere nationale initiativer; opfordrer Kommissionen til at fremsende
årlige indberetninger og henstiller, at medlemmerne af Europa-Parlamentet deltager i 
EMSFEI's møder;

42. tilråder medlemsstaterne at oprette nationale fora om e-fakturering med en afbalanceret 
repræsentation af interessenter;

43. mener, at forbrugere med begrænset internetadgang eller ingen internetadgang på ingen 
måde bør blive ladt i stikken, og at forbrugerne altid bør have ret til at modtage 
papirfakturaer;

Generelle bemærkninger

44. anerkender merværdien af de 132 projekter under de strategiske prioriteter inden for 
rammerne af støtteprogrammet for ikt-politik under rammeprogrammet for 

                                               
1 Direktiv 2010/45/EU.



PE478.465v01-00 10/15 PR\886698DA.doc

DA

konkurrenceevne og innovation og understreger vigtigheden af F&U og innovation med 
hensyn til at udvikle og forbedre grænseoverskridende tjenester; anmoder om støtte til "let 
og hurtig" adgang til EU's F&U-midler til ikt og om øgede bevillinger til 
grænseoverskridende e-forvaltningstjenester og e-forvaltningsinfrastrukturer for perioden 
2014-2020;

45. opfordrer Kommissionen til at foretage en årlig vurdering af den digitale dagsordens mål, 
navnlig dem, der vedrører handlingsplanen for e-forvaltning, og til at fremsende en årlig 
indberetning til Europa-Parlamentet;

46. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen vedtog i 2010 "EU 2020-strategien", der sigter mod at skabe intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og forbedre den økonomiske styring. En af den europæiske 
vækststrategis syv flagskibsinitiativer udgøres af "den digitale dagsorden for Europa", en 
strategi, der går ud på at udnytte det potentiale, som den hurtige udvikling inden for digital 
teknologi skaber.

En meget vigtig komponent af den digitale dagsorden tager sigte på at udnytte ikt til fremme 
af intelligent, sikker, bæredygtig og innovativ e-forvaltning. Der kan her nævnes en række e-
forvaltningsrelaterede foranstaltninger: støtte sammenhængende e-forvaltningstjenester i det 
indre marked (84), gøre e-forvaltningstjenesterne fuldt interoperable (89) 
(medlemsstatsforanstaltning), sikre, at kvikskranker fungerer som fuldgyldige e-
forvaltningscentre (90) (medlemsstatsforanstaltning), vedtage en fælles liste over vigtige 
grænseoverskridende offentlige tjenester (91) (medlemsstatsforanstaltning), fremme EU-
dækkende standarder, interoperabilitetstest og e-sundhedscertificering (77), foreslå en 
henstilling om fastlæggelse af et fælles minimumssæt af patientdata (76), en parlaments- og 
rådsafgørelse om gensidig anerkendelse af e-id (83), implementere grænseoverskridende e-
miljøtjenester (86), en hvidbog om sammenkobling af den offentlige e-indkøbskapacitet i EU 
(87), fremsætte forslag til lovgivning om ikt-interoperabilitet (21) og yde vejledning om ikt-
standardisering og offentlige indkøb (23). 

Resultattavlen for den digitale dagsorden 2011 viser følgende fremskridt: 65 % af 
befolkningen anvender internettet regelmæssigt, dækningsgraden af de faste bredbåndsnet 
nåede 95,3 % (dækningen i landdistrikterne nåede kun 82,4 % af landbefolkningen), 
abonnementerne på over 10 Mbps nåede næsten 30 %, 28,7 % af husstandene har adgang til 
hastigheder på 30 Mbps og derover, hvis de ønsker det, 40 % af befolkningen benyttede 
internettet til køb af varer og tjenester, 57 % af internetbrugerne foretog e-handel, andelen af 
grænseoverskridende onlinekøbere nåede 8,8 %, og 28 % af SMV'erne deltog i onlinekøb og 
12,9 % i onlinesalg. 

E-forvaltning handler om at anvende de instrumenter og systemer, som informations- og 
kommunikationsteknologierne (ikt-teknologierne) stiller til rådighed, for at yde borgere og 
erhvervsliv en bedre offentlig service. Udvikling af e-forvaltning anses i de fleste 
medlemsstater for at være baseret dels på ny kontorteknik og netværksforbindelser mellem de 
offentlige forvaltninger, dels på udviklingen af det rette digitale indhold og de rette 
applikationer.

På EU-plan overvåges 20 grundlæggende tjenester siden 2001, 12 for borgere (indkomstskat, 
jobsøgning, sociale sikringsydelser, personlige dokumenter, bilregistrering, byggetilladelse, 
erklæring til politiet, offentlige biblioteker, civilstandsattester, adresseændring og e-sundhed) 
og otte for virksomheder (sociale bidrag til ansatte, selskabsskat, moms, 
virksomhedsregistrering, indsendelse af data til det statistiske kontor, toldangivelse, 
miljørelaterede tilladelser og offentlige e-indkøb). Fremskridtet med hensyn til at bringe disse 
tjenester online måles under anvendelse af en firetrinsproces: indrykning af informationer 
online, envejsinteraktion (download af blanketter), tovejsinteraktion (download af blanketter 
og udfyldning af blanketter online) og fulde onlinetransaktioner, inklusive levering og 
betaling.
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E-forvaltning var en større komponent af handlingsplanerne e-Europa, e-Europa+, og e-
Europa 2005 og af den strategiske ramme "i2010 – Et europæisk informationssamfund som 
middel til vækst og beskæftigelse".

Ifølge rapporten om den niende benchmarkmåling nåede det gennemsnitlige udbud af 
offentlige onlinetjenester i EU 82 % i 2010. De lande, der udviser de bedste resultater, er 
Østrig, Irland, Italien, Malta, Portugal og Sverige. Det fremgår af rapporten, at tjenesterne for 
virksomheder er mere fremskredne end for borgerne. 

Et konkurrencedygtigt digitalt marked bør beskære bureaukratiet og de offentlige tjenester, 
som er nødvendige for at opstarte en virksomhed på en strømlinet måde. 55 % af de tjenester, 
som er nødvendige for at starte en virksomhed op, ydes enten via en særlig webportal eller 
automatisk i Østrig, Danmark, Estland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Kun 46 % 
af de nyttige tjenester for ledige ydes på nuværende tidspunkt via en særlig webportal. Hvad 
angår onlinesofistikeringen af 20 grundlæggende tjenester, indtager Malta, Portugal, Sverige, 
Østrig, Slovenien og Estland en førende placering. 

Ifølge de seneste Eurostat-data indsendte i 2010 66 % af de små, 85 % af de mellemstore og 
90 % af de store virksomheder blanketter udfyldt elektronisk til de offentlige myndigheder. 
Virksomhedernes hyppigst forekommende interaktion med de offentlige myndigheder i EU-
27 under anvendelse af internettet var download af elektroniske blanketter (76 %) efterfulgt af 
indhentning af information (74 %) og indsendelse af udfyldte blanketter (69 %). I EU-27 
benyttede mere end 70 % af de virksomheder, der indsendte udfyldte blanketter elektronisk, 
internettet til momsangivelser (76 %) eller til angivelse af de sociale bidrag til deres ansatte 
(72 %) over for de relevante nationale offentlige myndigheder. 54 % af virksomhederne 
anvendte internettet til selskabsskatteangivelse og kun 31 % anvendte det til told- eller 
punktafgiftsangivelse.

Mindre kommuner frembød i 2010 kun halv så megen onlinetilgængelighed som større 
kommuner. Medlemsstaterne burde navnlig støtte små lokale forvaltninger, der har mindre 
kapacitet (strategi, økonomiske midler og evne) til at yde onlinetjenester.

Centrale mulighedsskabende teknologier

Centrale mulighedsskabende teknologier, navnlig eIDM, interoperabilitet og åbne standarder, 
er de vigtigste forudsætninger for en vellykket e-forvaltning. 

Et effektivt e-forvaltningssystem, der yder tovejsinteraktion og/eller elektronisk interaktion 
mellem forvaltning og borgere og/eller virksomheder, behøver gensidig anerkendelse og 
interoperabilitet, hvad angår e-identifikation, e-autentificering, e-signatur og Private Key 
Infrastructure (PKI).

På EU-plan indebærer interoperabilitet, at et givet lands e-forvaltningsapplikation bør 
acceptere alle e-signaturer, der fremsendes af en fysisk eller juridisk person fra ethvert andet 
land, selv om signaturen er oprettet under anvendelse af referencer fra udenlandske 
certificeringstjenesteudbydere. Da mange applikationer kun anvender 
certificeringstjenesteudbydere, som er godkendt af deres eget nationale akkrediteringsorgan, 
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vil fuld interoperabilitet enten betyde, at applikationens eget nationale akkrediteringsorgan 
skal kunne godkende udenlandske certificeringstjenesteudbydere, eller at der skal indgås 
multilaterale aftaler mellem akkrediteringsorganerne fra forskellige lande. 

Medlemsstaterne anvender forskellige modeller for e-forvaltningsapplikationer til 
elektroniske signaturer, og de fleste EU-lande har indført e-signaturer i deres e-
forvaltningsapplikationer uden at tage hensyn til de e-signaturer, som skabes af virksomheder 
og enkeltpersoner i andre lande. Den lovgivningsmæssige, tekniske og organisatoriske ramme 
tilrettelægges altid ud fra en strengt national synsvinkel. Mange applikationer anvender kun 
certificeringstjenesteudbydere, som er godkendt af deres egen nationale 
akkrediteringsmyndighed. Det betyder, at udenlandske statsborgere skal lade sig fysisk 
registrere i det land, hvor applikationen er etableret. Kun få nationale e-
forvaltningsapplikationer er tilgængelige for udenlandske statsborgere: Finland – Lomake.fi 
public sector online forms service, Irland – Revenue on-line service ROS, Nederlandene –
Elektronische aangifte, Slovenien – One-stop-shop-state portal for businesses, Sverige –
Company Registration eService. 

Den største hindring for grænseoverskridende anvendelse af e-signaturer ligger i den 
manglende tillid til e-signaturer fra et andet land og i problemerne med at validere disse 
signaturer. For tilsvarende applikationer kræver landene ikke nødvendigvis samme type e-
signatur. Det kan forekomme, at en tilsvarende applikation i ét land kun er baseret på bruger-
id/password, mens der i et andet land kræves en kvalificeret e-signatur for samme type 
transaktion. Medlemsstaterne bør derfor tage hensyn til den grænseoverskridende 
interoperabilitet, når de træffer afgørelse om signaturernes sikkerhedsniveau i deres e-
forvaltningsapplikationer. 

Medlemsstaterne bør tage kravene til deres e-signaturramme op til revision for at fjerne 
hindringerne for grænseoverskridende tjenester. Grænseoverskridende interoperable e-
forvaltningsapplikationer bør anvende certificeringstjenesteudbydere, der ikke stiller krav om 
specifikke ikkestandardiserede grænseflader. 

Et vigtigt skridt hen imod interoperabel og grænseoverskridende anvendelse af (kvalificerede) 
elektroniske signaturer blev taget med vedtagelsen af beslutning 2009/767/EF om indførelse 
af en fællesskabsramme indeholdende krav til positivlister over overvågede/akkrediterede 
certificeringstjenesteudbydere, navnlig dem, der udsteder kvalificerede certifikater.

Kommissionen vil foreslå, at e-signatur-direktivet revideres for at sikre grænseoverskridende 
anerkendelse og interoperabilitet, hvad angår sikre e-autentificeringssystemer, og vil 
fremsætte forslag til en beslutning til sikring af gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-
autentificering i hele EU.

En fælleseuropæisk interoperabel e-forvaltning behøver til fulde at udnytte innovative 
tekniske metoder, f.eks. en sky af offentlige tjenester og serviceorienteret arkitektur (SOA). 
SOA letter e-forvaltningssystemernes grænseoverskridende interoperabilitet i kraft af en 
udpræget modulær arkitektur. SOA muliggør genanvendelse af tjenester og 
informationsdeling samt adskillelse af tjenesterne fra deres grænseflade og letter e-
forvaltningens interoperabilitet og inddragelsen af flere forskellige tjenesteydere. 
Sikkerhedssystemerne i e-forvaltning skal f.eks. være applikationsuafhængige og skalerbare. 
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Innovativ e-forvaltning kræver også, at IPv6-relevante e-forvaltningsinfrastrukturer (portaler, 
websteder, applikationer osv.) opgraderes. 

Højeffektive tjenester

Implementeringen af højeffektive e-forvaltningstjenester bidrager til at udnytte ikt til fremme 
af intelligent, bæredygtig og innovativ forvaltning. Højeffektive tjenester er vigtige med 
hensyn til besparelser, grænseoverskridende interoperabilitet og virkeliggørelsen af det indre 
marked.

I betragtning af at markedet for offentlige indkøb tegner sig for 16 % af EU's BNP, og at 
SMV'erne udgør 99 % af EU's virksomheder, bør der rettes en særlig opmærksomhed mod e-
forvaltningssystemernes grænseoverskridende interoperabilitet og den generelle udbredelse af 
e-fakturering. Selv om 70 % af de offentlige myndigheder er begyndt at operere med 
offentlige e-indkøb, giver den samlede ringe udbredelse (5 % af de samlede offentlige indkøb) 
endnu ikke mulighed for større fordele. Hvis de offentlige e-indkøbssystemer blev gjort fuldt 
tilgængelige og anvendt i mere udstrakt grad, kunne de give besparelser ved offentlige indkøb 
på ikke mindre end 30 %. Henholdsvis 14 og 12 medlemsstater er imidlertid allerede i 
implementeringsfasen, hvad angår "pre-awarding" og "post-awarding". 

EU har for perioden 2007-2013 allokeret 15,2 mia. euro gennem samhørighedsprogrammet til 
information og kommunikation og 1,02 mia. gennem den europæiske økonomiske 
genopretningsplan til investeringer i bredbåndsinfrastruktur med henblik på at nå en dækning 
på 100 % i EU senest ved udgangen af 2010, et mål, der er blevet udsat til 2013. Der er i 
forslaget til "Connecting Europe-faciliteten (CEF)" forudset en allokering på knap 9,2 mia. 
euro til støtte til investeringer i hurtige og meget hurtige bredbåndsnet og fælleseuropæiske 
digitale tjenester. Der vil under CEF blive ydet tilskud til opbygning af den nødvendige 
infrastruktur til udrulning af e-ID, e-identifikation, e-forvaltning, offentlige e-indkøb, e-
sundhed, Europeana, e-justice og toldrelaterede tjenester, og CEF vil tjene til at sikre 
interoperabilitet og dække omkostningerne ved at administrere infrastrukturen på EU-plan 
under tilkobling af medlemsstaternes infrastrukturer. 

Borgere og virksomheder får styrket deres indflydelse gennem e-forvaltningstjenester, der er 
designet til at opfylde brugernes behov. Implementeringen af e-forvaltningstjenesterne er 
medlemsstaternes ansvar. Ud over den europæiske fond, som bidrager til e-
forvaltningstjenesternes EU-dækkende interoperabilitet skal medlemsstaterne sikre de 
nødvendige finansielle, tekniske og menneskelige ressourcer til implementeringen af 
højeffektive e-forvaltningstjenester. Det tilrådes, at medlemsstaterne indfører den bedste 
kombination af ny teknologi, åbne specifikationer og innovativ arkitektur med henblik på 
levering af efficiente, effektive, sikre og grænseoverskridende interoperable e-
forvaltningstjenester på alle niveauer.

Udviklingen af e-forvaltning i EU og i de enkelte lande bør baseres på et samarbejde mellem 
de offentlige forvaltninger med fuld respekt for de europæiske offentlige tjenesters 
underliggende principper: respekten for subsidiaritet og proportionalitet, brugercentrerethed, 
respekten for privatlivets fred og multikanallevering, inklusion og tilgængelighed, sikkerhed, 
flersprogethed, administrativ forenkling, gennemsigtighed, bevarelse af informationer, 



PR\886698DA.doc 15/15 PE478.465v01-00

DA

åbenhed, genanvendelighed, teknologisk neutralitet og tilpasningsevne, effektivitet og 
efficiens.


