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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για μια  ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή 
του δόρατος 

(2011/2178(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της 
κοινωνίας της πληροφορίας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη:2015.eu1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 
σχετικά με ένα Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020", συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού θεματολογίου (σημείο 
7),

– έχοντας υπόψη τον οδηγό για την προμήθεια ΤΠΕ που βασίζεται σε πρότυπα – Στοιχεία 
ορθής πρακτικής, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποιώντας τα οφέλη της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την Ευρώπη» (COM(2010)0712),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για 
την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 – Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, 
αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης (COM(2010)0743),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς τη διαλειτουργικότητα 
των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών – ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας 
(EIS) (παράρτημα 1) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ/EIF) για τις 
ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες (παράρτημα 2)» (COM(2010)0744),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις 
ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση
της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων»
(COM(2006)0173),

                                               
1 ΕΕ C 81E, 15.3.2011, σ. 45.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ενιαία αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
τις τηλεματικές υπηρεσίες» (COM(2011)0942),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την ενιαία αγορά
– Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης:
Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την
«προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – Επιτεύγματα και επόμενα 
βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2009 σχετικά με την
«προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – Προστασία της Ευρώπης από 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης κλίμακας: αναβάθμιση της 
ετοιμότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης»,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη για τα ανοιχτά δεδομένα, της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο 2011 και αποτελείται από: την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανοιχτά 
δεδομένα – Κινητήρας καινοτομίας, οικονομικής μεγέθυνσης και διακυβέρνησης με 
διαφάνεια », την πρόταση τη Επιτροπής για οδηγία που να τροποποιεί την οδηγία 
2003/98/ΕΚ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα
(COM(2011)0877) και την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά 
με την επαναχρησιμοποίηση των εγγράφων της Επιτροπής (COM(2011)0833),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα, που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 (μελέτη 
Vickery),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων (COM(2011)0635),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ενιαία αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (COM(2011)0942),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Προς 
ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητών τηλεφώνων» (COM(2006)0941),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου 2011 σχετικά με τo ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη, που δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για την ψηφιακή 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης – Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 μεταξύ 
2005-2009» (COM(2009)0390),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη για τις κοινωνικές επιπτώσεις των ΤΠΕ - SMART 2007/0068, 
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που δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση για τον οικονομικό αντίκτυπο των ΤΠΕ– SMART 2007/0020, 
που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση i2010 – Μελέτη προόδου (SMART 
2008/0042)», που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2009,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της σουηδικής προεδρίας της 10ης Νοεμβρίου 2009 
από τη διάσκεψη του Visby σχετικά με τη δημιουργία αντίκτυπου για μια Ένωση 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, eUnion 2015, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της σουηδικής προεδρίας «Μια πράσινη κοινωνία της γνώσης 
– Θεματολόγιο πολιτικής ΤΠΕ έως το 2015 για την κοινωνία γνώσης της Ευρώπης του 
μέλλοντος», που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Υπολογιστικό νέφος:  έκθεση δημόσιας 
διαβούλευσης», που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011,  

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για τις ηλ-
υπογραφές και την ηλ-ταυτοποίηση προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή 
διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών στην ενιαία αγορά» (COM(2008)0798), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με … (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) επηρεάζει 
άμεσα τους πολίτες της ΕΕ στην καθημερινή ζωή και ότι μια ανταγωνιστική ψηφιακή 
ενιαία αγορά με την εξάλειψη όλων των εμποδίων για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες και χωρίς στρεβλώσεις του ανταγωνισμού θα τους ωφελήσει σημαντικά·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ είναι άμεσα υπεύθυνος για το 5% του ΑΕΠ 
της ΕΕ, με χρηματιστηριακή αξία 660 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά συμβάλλει πολύ 
περισσότερο στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας (20% απευθείας από τον τομέα 
των ΤΠΕ και 30% από τις επενδύσεις στις ΤΠΕ)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη στρατηγική της 
ΕΕ για το 2020, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και την παραγωγικότητα, την Ε&Α, την ενέργεια, την καινοτομία και το περιβάλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή 
αγορά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον πίνακα βαθμολογίας του ψηφιακού θεματολογίου 2011
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προκύπτει ότι σημειώθηκε πρόοδος, αλλά το 26% των πολιτών της ΕΕ δεν έχουν κάνει 
ποτέ χρήση του Διαδικτύου και μόνο το 48% των ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 
ομάδες έχουν κάνει χρήση του Διαδικτύου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίσει την επιτυχή ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας, να συνδέσει
αποτελεσματικά τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών όλων των περιφερειών της ΕΕ και να 
εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των υποδομών εντός και μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ·

1. Έχει επίγνωση της σημαντικής συμβολής του τομέα των ΤΠΕ στη βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα και το εμπορικό ισοζύγιο· 

2. υπογραμμίζει ότι οι χρήστες είναι το κλειδί για την ψηφιακή στρατηγική και ότι υπάρχει
πιεστική ανάγκη στην ΕΕ για ενίσχυση του ρόλου και της προοπτικής των χρηστών στην 
κοινωνία της πληροφορίας· 

Πρόγραμμα δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

3. επικροτεί την έγκριση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση 2011-
2015, την ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας (EIS) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας (EIF) για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες (EPS)·

4. στηρίζει τον γενικό στόχο για αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης το 2015 στο 50% των πολιτών (από 41%) και στο 80% των επιχειρήσεων 
(από 75%), αλλά καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα ελάχιστα όρια
των στόχων αυτών·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τον πίνακα βαθμολογίας 2011 του
ψηφιακού θεματολογίου μόνο το 50% των χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
συμπλήρωσαν τα διαδικτυακά έντυπα·

6. υπογραμμίζει ότι το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε φορητές 
συσκευές τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις και ζητεί να εξασφαλιστεί
ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι προσιτές και προσαρμοσμένες 
στα πολλαπλά κανάλια παράδοσης, συμπεριλαμβανομένου του κινητού Διαδικτύου·

7. τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους πολίτες της 
ΕΕ και τις ΜΜΕ, παρέχοντάς τους οφέλη από τη μείωση των διοικητικών εξόδων, καθώς 
αντιμετωπίζουν συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια όταν λειτουργούν διασυνοριακά εντός της 
ΕΕ·

8. επισημαίνει ότι τα πιο σημαντικά εμπόδια για τη διασυνοριακή πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δημόσιων διοικήσεων συνδέονται με τη χρήση της 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών και ότι υπάρχει έλλειψη 
διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ·
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9. θεωρεί ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρότηση αποτελεσματικών
πανευρωπαϊκών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να 
παρέχουν διπλής κατεύθυνσης και/ή αυτόματη αλληλεπίδραση μεταξύ των διοικήσεων
και των πολιτών και/ή επιχειρήσεων, υπάρχει ανάγκη για ένα σαφές και συνεκτικό
νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής πιστοποίησης, 
της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών·

10. επικροτεί την έγκριση και τη συμβολή του σχεδίου δράσης για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση καθώς και το πιλοτικό σχέδιο STORK στη 
διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή και ζητεί τη λήψη 
απόφασης που θα εξασφαλίσει την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης και της ηλεκτρονική πιστοποίησης·

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή ανέθεσε στη CEN, στη CENELEC και στο ETSI την 
επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου τυποποίησης της 
ηλεκτρονικής υπογραφής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο ΕΚ ετήσια έκθεση 
προόδου με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

12. υπογραμμίζει ότι οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, να τροποποιούνται για να είναι ανοιχτές και 
στους χρήστες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι· τονίζει ότι η διαλειτουργικότητα είναι 
αναγκαία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ·

13. θεωρεί ότι η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί 
τη διαλειτουργικότητα των εθνικών υποδομών ιδιωτικού κλειδιού (PKI) μέσω μιας 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας επικύρωσης (Ευρωπαϊκό Bridge)·

14. επικροτεί τη δημόσια διαβούλευση που θεσπίστηκε με το σχέδιο κατευθυντήριων 
γραμμών για τις σχέσεις μεταξύ τυποποίησης των ΤΠΕ και δημόσιων συμβάσεων και 
ζητεί να υποβληθεί πρόταση σχετικά με το θέμα·

15. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του σχεδίου δράσης για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ιδίως το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς·

16. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της 
διαφάνειας και της αξιοπιστίας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση των 
διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την 
εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και τη συμβολή σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία με 
τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης·

17. υπογραμμίζει ότι οι διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να επωφεληθούν από τις καινοτόμες αρχιτεκτονική και 
τεχνολογίες (νέφος δημόσιων υπηρεσιών και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις 
υπηρεσίες) και ζητεί την αναβάθμιση της υποδομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
συνδέεται με το IPv6 και τις διαδικτυακές υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος·
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18. επισημαίνει ότι ένα ασφαλές διασυνοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή επαρκή μέτρα για την εξασφάλιση της 
προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και τη μείωση στο ελάχιστο της 
ευπάθειας σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

19. επικροτεί τη συμβολή των προγραμμάτων IDA, IDABCD και ISA και των πιλοτικών 
έργων μεγάλης κλίμακας του CIP,1 καθώς και του φόρουμ ηλεκτρονικής πρακτικής, στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των διασυνοριακών διαλειτουργικών λύσεων·

20. επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (ΔΣΕ) , η οποία διαθέτει περίπου 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη 
των επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές 
ψηφιακές υπηρεσίες·

21. επικροτεί την έγκριση του πακέτου ανοιχτών δεδομένων και καλεί τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα με 
καινοτόμους τρόπους (μη-προσωπικές πληροφορίες)· ζητεί καλύτερη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες 
πληροφορίες, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών στο κοινό, στις 
επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα και να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

22. υπογραμμίζει τη σημασία των μεθόδων μέτρησης (ποιοτικών και ποσοτικών) που 
επικεντρώνονται στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και της δημοκρατίας, με τη χρήση στόχων SMART,2 οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι σε ενεργή χρήση σε κυβερνήσεις·

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κατάλογος όλων των βασικών διασυνοριακών 
δημοσίων υπηρεσιών που θα διατίθεται διαδικτυακά έως το 2015 δεν έχει ακόμη 
συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη·

24. επικροτεί τις προτάσεις για ενίσχυση του αλφαβητισμού, των δεξιοτήτων και της 
ηλεκτρονικής ένταξης που έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση, ιδίως την πρόταση για να 
γίνουν ο ψηφιακός αλφαβητισμός και οι συναφείς τομείς προτεραιότητα για τον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)·

25. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση της νομοθετικής πρότασης που έχει ως στόχο 
να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες ιστοσελίδες θα είναι πλήρως προσβάσιμες μέχρι το 2015 
· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον χάρτη πορείας για την ψηφιακή ένταξη και ζητεί 
την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI), 
συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα στο 
περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) για τις πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

Ηλεκτρονικές συμβάσεις

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES
2 SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timed (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, 
ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι)
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26. τονίζει ότι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις διευκολύνουν τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και 
μεγιστοποιούν τις επιλογές για τις δημόσιες αρχές, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική 
διάθεση των χρημάτων, τη διαφάνεια, την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και του 
ανταγωνισμού·

27. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ των 27 οι δημόσιες δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 16% του 
ΑΕγχΠ, και ζητεί τη χρήση ηλεκτρονικών συμβάσεων για όλες τις δημόσιες συμβάσεις 
έως το 2015· ζητεί τη χρήση των ηλεκτρονικών συμβάσεων και στις παραχωρήσεις·

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2010 μόνο το 13% των κοινοτικών 
επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να υποβάλουν πρόταση στις δημόσιες 
αρχές μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού συστήματος προσφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις ηλεκτρονικές συμβάσεις· 

29. τονίζει ότι η διαδικασία των ηλεκτρονικών συμβάσεων αποτελείται από δύο στάδια: το 
στάδιο πριν την ανάθεση1και το στάδιο μετά την ανάθεση2· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως και να ενσωματώσουν και τα δύο στάδια στις πύλες τους για τις 
ηλεκτρονικές συμβάσεις, έως το 2015·

30. υπογραμμίζει τις επιτυχείς δραστηριότητες των δοκιμαστικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
PEPPOL και e-CERTIS για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις·

31. υπογραμμίζει ότι τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικών συμβάσεων πρέπει να εξελιχθούν 
περισσότερο, για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών και την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

32. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει τη λευκή βίβλο για τη διασύνδεση της 
ικανότητας για ηλεκτρονικές συμβάσεις στην ΕΕ - «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις»·

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

33. επικροτεί την πρωτοβουλία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία έχει ως στόχο να 
καταστήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση την επικρατούσα μέθοδο τιμολόγησης στην ΕΕ 
έως το 2020, και την απόφαση της Επιτροπής για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού φόρουμ 
όλων των ενδιαφερομένων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (EMSFEI)·

34. υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη που προσφέρονται από την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
(συντομότερες προθεσμίες πληρωμής, λιγότερα λάθη, καλύτερη είσπραξη του ΦΠΑ, 
μείωση του κόστους εκτύπωσης και ταχυδρομικών τελών και ολοκληρωμένες 
διαδικασίες διεκπεραίωσης στις επιχειρήσεις)·

35. έχει επίγνωση του κατακερματισμού της αγοράς λόγω των εθνικών κανόνων σχετικά με 

                                               
1 Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση, ηλεκτρονική πρόσκληση, ηλεκτρονική υποβολή, αποδοχή ηλεκτρονικής 
υπογραφής
2 Ηλεκτρονικές παραγγελίες, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές πληρωμές, η χρήση της ηλεκτρονικής 
υπογραφής
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την ηλεκτρονική τιμολόγηση· λυπάται για το γεγονός ότι μόνο το 22% των ΜΜΕ 
λαμβάνουν ή στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια·

36. επικροτεί τους νέους κανόνες ΦΠΑ1 όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι οποίοι 
επιτρέπουν την ίση μεταχείριση έντυπων και ηλεκτρονικών τιμολογίων·

37. τονίζει τη σπουδαιότητα της ασφάλειας δικαίου, ενός σαφούς τεχνικού περιβάλλοντος 
και ανοικτών και διαλειτουργικών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που βασίζονται σε 
κοινές νομικές απαιτήσεις, επιχειρηματικές διαδικασίες και τεχνικά πρότυπα, για τη 
διευκόλυνση της μαζικής υιοθέτησης·

38. καλεί τη βιομηχανία και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για την προώθηση της σύγκλισης προς ένα κοινό μοντέλο δεδομένων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

39. εκτιμά τις πρωτοβουλίες της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της 
Σουηδίας να καταστήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για τις δημόσιες 
αρχές, και ζητεί να καταστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για όλες τις 
δημόσιες συμβάσεις, μέχρι το 2016·

40. σημειώνει ότι τα διασυνοριακά προβλήματα διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής 
υπογραφής καθυστερούν την υιοθέτηση διασυνοριακών λύσεων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης·

41. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το EMSFEI για την εξέταση των νομικών πτυχών 
και το συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
έκθεση σε ετήσια βάση και να καλεί βουλευτές του ΕΚ να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις της EMSFEI·

42. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά φόρουμ για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, με ισόρροπη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών·

43. θεωρεί ότι οι καταναλωτές με περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν 
πρέπει να μείνουν πίσω, και ότι οι καταναλωτές πρέπει πάντα να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν έντυπα τιμολόγια·

Γενικές παρατηρήσεις

44. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία των 132 έργων στο πλαίσιο των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων CIP ICT PSP, και υπογραμμίζει τη σημασία της Ε&Α και της 
καινοτομίας στην ανάπτυξη και βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών· ζητεί την 
υποστήριξη της «απλής και γρήγορης» πρόσβασης σε κοινοτικά κονδύλια Ε&Α της ΕΕ 
για τις ΤΠΕ, καθώς και την αύξηση των κονδυλίων για τις διασυνοριακές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υποδομής για την περίοδο 2014-2020·

45. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί σε ετήσια βάση τους στόχους του ψηφιακού 

                                               
1 Οδηγία 2010/45/EΕ
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θεματολογίου, ιδιαίτερα εκείνους που σχετίζονται με το σχέδιο δράσης για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ετησίως·

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2010 το ΕΚ ενέκρινε την στρατηγική «ΕΕ 2020» με στόχο τη δημιουργία έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη βελτίωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης. Μία από τις 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ανάπτυξης της 
Ευρώπης αποτελεί το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», μια στρατηγική για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ταχεία πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του Ψηφιακού θεματολογίου είναι αφιερωμένο στην αξιοποίηση 
των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, ασφαλούς, αειφόρου και καινοτόμου ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Μερικές δράσεις που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση:
στηρίζει αδιάλειπτες διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ενιαία 
αγορά (84), τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης πλήρως διαλειτουργικές (89), τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα 
Κέντρα Ενιαίας Επικοινωνίας λειτουργούν ως πλήρη κέντρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(90), τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν σε έναν κοινό κατάλογο βασικών διασυνοριακών 
δημοσίων υπηρεσιών (91), προωθούνται πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, έλεγχος 
διαλειτουργικότητας και πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας (77), προτείνεται μια σύσταση 
ώστε να καθιερωθεί ένα ελάχιστο κοινό σύνολο των στοιχείων των ασθενών (76), θα ληφθεί 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (83), υλοποίηση των διασυνοριακών υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (86), έκδοση λευκής βίβλου σχετικά με τη δυνατότητα 
διασύνδεσης σε θέματα ηλεκτρονικών συμβάσεων στην ΕΕ (87), πρόταση για νομοθεσία 
σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των ΤΠΕ (21), καθοδήγηση για την τυποποίηση των ΤΠΕ 
και για τις δημόσιες συμβάσεις (23).

Ο πίνακας βαθμολογίας του Ψηφιακού θεματολογίου το 2011 δείχνει την ακόλουθη πρόοδο:
το 65% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τακτικά το Διαδίκτυο, η κάλυψη των σταθερών 
ευρυζωνικών δικτύων έφτασε το 95,3% (η κάλυψη στην ύπαιθρο έφθασε μόλις το 82,4% του 
πληθυσμού της υπαίθρου), οι συνδρομές άνω των 10 Mbps έφθασαν σχεδόν το 30%, το 
28,7% των νοικοκυριών θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στις ταχύτητες των 30 Mbps και 
άνω, εφόσον το επιθυμούν, το 40% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, το 57% των χρηστών του Διαδικτύου ασχολήθηκαν με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, το ποσοστό των διασυνοριακών διαδικτυακών αγοραστών έφτασε το 
8,8%, το 28% των ΜΜΕ ασχολήθηκαν με διαδικτυακές αγορές και το 12,9% με τις 
διαδικτυακές πωλήσεις.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά τη χρήση εργαλείων και συστημάτων των οποίων η 
χρήση κατέστη δυνατή από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την 
παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θεωρείται στα περισσότερα από τα κράτη μέλη ότι βασίζεται 
αφενός σε αυτοματισμούς γραφείου, στο δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των δημόσιων 
διοικήσεων και, αφετέρου, στην ανάπτυξη του κατάλληλου ψηφιακού περιεχομένου και 
εφαρμογών.

Σε επίπεδο ΕΕ, από το 2001 παρακολουθούνται 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες, από τις 
οποίες οι 12 για τους πολίτες (φόροι εισοδήματος, αναζήτηση εργασίας, παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης, προσωπικά έγγραφα, άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, άδεια οικοδόμησης, 
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δήλωση στην αστυνομία, δημόσιες βιβλιοθήκες, πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης, 
αλλαγή διεύθυνσης, ηλεκτρονική υγεία) και οι 8 για τις επιχειρήσεις (κοινωνική προσφορά 
στους εργαζόμενους, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εγγραφή νέων εταιρειών, υποβολή στοιχείων 
σε στατιστικό γραφείο, δήλωση τελωνείου, άδειες που σχετίζονται με το περιβάλλον, 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις). Η πρόοδος στην προσφορά αυτών των υπηρεσιών 
διαδικτυακά μετριέται με τη χρήση ενός πλαισίου 4 σταδίων: ανάρτηση πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο, μονόδρομη αλληλεπίδραση (μεταφόρτωση εντύπων), αμφίδρομη αλληλεπίδραση 
(μεταφόρτωση εντύπων, συμπλήρωση αιτήσεων διαδικτυακά) και πλήρεις διαδικτυακές 
συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης παράδοσης και πληρωμής.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούσε βασικό στοιχείο των σχεδίων δράσης eEurope, 
eEurope +, eEurope2005 και του πλαισίου πολιτικής «i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της 
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση».

Σύμφωνα με την 9η έκθεση μέτρησης επιδόσεων, η μέση διαθεσιμότητα των διαδικτυακών 
δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ έφτασε το 82% το 2010. Τις καλύτερες επιδόσεις είχαν η 
Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Η έκθεση δείχνει ότι 
οι υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί περισσότερο από εκείνες για τους πολίτες.

Μια ανταγωνιστική ψηφιακή αγορά χρειάζεται μείωση της γραφειοκρατίας και των δημόσιων 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την ομαλή έναρξη μιας επιχείρησης. Το 55% των υπηρεσιών 
που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης παρέχονται είτε μέσω μιας ειδικής 
διαδικτυακής πύλης είτε αυτόματα στην Αυστρία, τη Δανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη 
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο το 46% των χρήσιμων υπηρεσιών για τους 
ανέργους παρέχεται σήμερα μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης. Όσον αφορά τη διαδικτυακή 
ανάπτυξη των 20 βασικών υπηρεσιών, τα σκήπτρα κρατούν η Μάλτα, η Πορτογαλία, η 
Σουηδία, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Εσθονία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2010 το 66% των μικρών, το 85% των 
μεσαίων και το 90% των μεγάλων επιχειρήσεων υπέβαλαν ηλεκτρονικά συμπληρωμένα 
έντυπα σε δημόσιες αρχές. Το πιο συχνό είδος αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων με τις 
δημόσιες αρχές στην ΕΕ των 27 που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ήταν η μεταφόρτωση 
ηλεκτρονικών εντύπων (76%), ακολουθούμενη από την αναζήτηση πληροφοριών (74%) και 
την υποβολή συμπληρωμένων εντύπων (69%). Περισσότερες από το 70% των επιχειρήσεων 
που υπέβαλαν συμπληρωμένα έντυπα ηλεκτρονικά, χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για τις 
δηλώσεις ΦΠΑ (76%) ή για τη δήλωση των κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων τους 
(72%) στις σχετικές εθνικές δημόσιες αρχές. Το 54% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν το 
Διαδίκτυο για εταιρικές φορολογικές δηλώσεις και μόνο το 31% το χρησιμοποίησαν για 
τελωνειακή δήλωση ή για δήλωση ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Το 2010, οι μικρότεροι δήμοι εμφάνισαν μόνο τη μισή διαδικτυακή διαθεσιμότητα από 
εκείνη των μεγάλων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν ιδιαίτερα τις μικρές τοπικές 
διοικήσεις που έχουν μικρότερες δυνατότητες (στρατηγική, χρηματοδότηση και ικανότητα) 
να παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες.

Βασικοί καταλυτικοί παράγοντες

Οι βασικοί καταλυτικοί παράγοντες, ιδίως η διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας (eIDM), η 
διαλειτουργικότητα και τα ανοικτά πρότυπα, αποτελούν τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για 
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επιτυχή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει δύο τρόπους και/ή 
αυτόματη αλληλεπίδραση μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών και/ή των επιχειρήσεων 
χρειάζεται την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης, της ηλεκτρονικής πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής υπογραφής και των 
υποδομών ιδιωτικού κλειδιού (PKI).

Σε επίπεδο ΕΕ, διαλειτουργικότητα σημαίνει ότι μια εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
μιας δεδομένης χώρας θα πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές υπογραφές 
αποστέλλονται μέσω οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου από οποιαδήποτε άλλη 
χώρα, ακόμη και αν η υπογραφή δημιουργείται με τη χρήση διαπιστευτηρίων που 
προέρχονται από μη εθνικούς παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης (CSP). Καθώς πολλές 
εφαρμογές βασίζονται μόνο σε CSP που είναι διαπιστευμένοι από το δικό τους εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, η πλήρης διαλειτουργικότητα θα σήμαινε ότι είτε ο εθνικός 
οργανισμός διαπίστευσης πρέπει να είναι σε θέση να πιστοποιεί μη εθνικούς CSP ή ότι πρέπει 
να συναφθούν πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών διαπίστευσης από διάφορες 
χώρες.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα για εφαρμογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, και οι περισσότερες από τις 
χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει ηλεκτρονικές υπογραφές στις εφαρμογές τους για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλεκτρονικές υπογραφές που 
δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις και ιδιώτες σε άλλες χώρες. Το κανονιστικό, τεχνικό και 
οργανωτικό πλαίσιο οργανώνεται πάντα από μια αυστηρά εθνική σκοπιά. Πολλές εφαρμογές 
βασίζονται μόνο σε CSP που είναι διαπιστευμένοι από την εθνική αρχή διαπίστευσής τους.
Αυτό σημαίνει ότι οι μη εθνικοί πάροχοι πρέπει να εγγραφούν οι ίδιοι στη χώρα όπου έχει 
αναπτυχθεί η εφαρμογή. Μόνο λίγες εθνικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι 
ανοικτές για τους παρόχους άλλων χωρών: Φινλανδία – η υπηρεσία διαδικτυακών εντύπων 
του δημόσιου τομέα Lomake.fi, Ιρλανδία – διαδικτυακή υπηρεσία εσόδων ROS, Κάτω Χώρες 
– Elektronische aangifte, Σλοβενία – κρατική πύλη one-stop-shop για τις επιχειρήσεις, 
Σουηδία – ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφής εταιρειών.

Το κύριο εμπόδιο για τη διασυνοριακή χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών έγκειται στην 
έλλειψη εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές υπογραφές που προέρχονται από άλλο κράτος και 
στη δυσκολία επικύρωσης των υπογραφών αυτών. Για παρόμοιες εφαρμογές, οι χώρες δεν 
απαιτούν απαραίτητα τον ίδιο τύπο ηλεκτρονικής υπογραφής. Είναι πιθανό, μια παρόμοια 
εφαρμογή σε μια χώρα να βασίζεται μόνο στην προστασία του ονόματος χρήστη/κωδικού, 
ενώ μία άλλη να απαιτεί ειδική ηλεκτρονική υπογραφή για το ίδιο είδος συναλλαγής. Ως εκ 
τούτου, όταν παίρνουν αποφάσεις σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας των υπογραφών στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις εφαρμογές τους στην ηλεκτρονική διοίκηση, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξετάσουν τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις απαιτήσεις του πλαισίου που αφορά την 
ηλεκτρονική υπογραφή τους, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές 
υπηρεσίες. Οι διασυνοριακές διαλειτουργικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα 
πρέπει να βασίζονται σε CSP που δεν επιβάλλουν καμία συγκεκριμένη μη τυποποιημένη 
διασύνδεση.
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Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικής και διασυνοριακής χρήσης 
(ειδικών) ηλεκτρονικών υπογραφών έχει επιτευχθεί με την έκδοση της απόφασης 
2009/767/ΕΚ για τη δημιουργία προϋποθέσεων κοινοτικού πλαισίου σχετικά με αξιόπιστους 
καταλόγους εποπτευόμενων/διαπιστευμένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης, ιδίως 
εκείνων που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Η ΕΕ θα προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε να 
διασφαλίζονται η διασυνοριακή αναγνώριση και η διαλειτουργικότητα των ασφαλών 
συστημάτων ηλεκτρονικής πιστοποίησης, καθώς και μια απόφαση για τη διασφάλιση 
αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής πιστοποίησης σε 
όλη την ΕΕ.

Η πανευρωπαϊκή διαλειτουργική ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει 
πλήρως τις καινοτόμες τεχνικές προσεγγίσεις, όπως το νέφος των δημόσιων υπηρεσιών και η 
αρχιτεκτονική με γνώμονα τις υπηρεσίες (SOA). Η SOA διευκολύνει τη διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από ένα σε μεγάλο 
βαθμό αρθρωτό σύστημα αρχιτεκτονικής. Επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση των 
υπηρεσιών και την ανταλλαγή πληροφοριών και το διαχωρισμό των υπηρεσιών από τις 
διεπαφές τους, η SOA διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και τη συμμετοχή πολυάριθμων φορέων παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τις 
εφαρμογές και με δυνατότητα κλιμάκωσης. Οι καινοτόμες μορφές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης απαιτούν επίσης την αναβάθμιση των υποδομών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που συνδέονται με το IPv6 (δικτυακές πύλες, ιστοσελίδες, εφαρμογές, κ.λπ).

Υπηρεσίες υψηλού αντίκτυπου

Η εφαρμογή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υψηλού αντίκτυπου συμβάλλει 
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και καινοτόμου 
διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες υψηλού αντίκτυπου είναι σημαντικές για την εξοικονόμηση 
κόστους, τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και την επίτευξη της ενιαίας αγοράς.

Λαμβανομένων υπόψη ότι η αγορά δημόσιων συμβάσεων αντιπροσωπεύει το 16% του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ, και ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων της ΕΕ, πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
ηλεκτρονικών συμβάσεων και στη μαζική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Παρά 
το γεγονός ότι το 70% των δημόσιων αρχών έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές 
συμβάσεις, η συνολικά χαμηλή εφαρμογή (5% των συνολικών συμβάσεων) δεν επιτρέπει 
ακόμη σημαντικά οφέλη. Η πλήρης διαθεσιμότητα και η ευρύτερη χρήση τους θα μπορούσαν 
να επιτρέψουν εξοικονόμηση κόστους στις δημόσιες αγορές σε επίπεδο που να φτάνει το 
30%. Ωστόσο, 14 και 12 κράτη μέλη, αντίστοιχα, βρίσκονται ήδη στη φάση της υλοποίησης 
για τα προ της χορήγησης και μετά της χορήγησης στάδια.

Για την περίοδο 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε μέσω του Προγράμματος Συνοχής 15,2 δισ. ευρώ 
για πληροφόρηση και επικοινωνία, και μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής 
Ανάκαμψης 1,02 δισεκατομμύρια για επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές, προκειμένου να 
επιτευχθεί το 100% της κάλυψης της ΕΕ μέχρι το τέλος του 2010, στόχος που έχει αναβληθεί 
για το 2013. Η πρόταση για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) προβλέπει 
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σχεδόν 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα 
ευρυζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες. Η ΔΣΕ θα παρέχει 
επιχορηγήσεις για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ηλεκτρονικών συμβάσεων, ηλεκτρονικής υγείας Europeana, ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και 
υπηρεσιών που σχετίζονται με το τελωνείο και θα χρησιμεύσει για τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας και την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των υποδομών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συνδέοντας τις υποδομές των κρατών μελών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχουν σχεδιαστεί γύρω από τις ανάγκες των 
χρηστών έχουν ενδυναμώσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Εκτός από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο. που συμβάλλει στη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους οικονομικούς, 
τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης υψηλού αντίκτυπου. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν τον 
καλύτερο συνδυασμό νέων τεχνολογιών, ανοιχτών προδιαγραφών, kai καινοτόμων 
αρχιτεκτονικών, για την παροχή αποδοτικών, αποτελεσματικών, ασφαλών και διασυνοριακών 
διαλειτουργικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα.

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει 
να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, με πλήρη σεβασμό των αρχών 
που διέπουν τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες: τον σεβασμό της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, τον χρήστη στο επίκεντρο, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την 
παράδοση μέσα από ποικιλία διαύλων, την ένταξη και την προσβασιμότητα, την ασφάλεια, 
την πολυγλωσσία, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη διαφάνεια, τη 
διατήρηση των πληροφοριών, τη διαύγεια, την επαναχρησιμοποίηση, την τεχνολογική 
ουδετερότητα και προσαρμοστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.


