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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a versenyképes egységes digitális piacról – az e-kormányzat mint élenjáró 
kezdeményezés 

(2011/2178(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a belső piac és az információs társadalom területén elért közösségi 
vívmányokra,

– tekintettel az „Európa 2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „Az európai digitális menetrend” című bizottsági közleményre (COM 
(2010)0245),

– tekintettel az „Új európai digitális menetrend: 2015.eu” című, 2010. május 5-i 
állásfoglalására1 ,

– tekintettel az európai digitális menetrendről szóló, 2010. május 31-i európai tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel a digitális menetrendet magában foglaló (7. pont) Európa 2020 stratégiáról 
szóló, 2010. június 17-i európai tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Bizottság által 2011. december 23-án közzétett, „Guide for the procurement 
of standards-based ICT – Elements of Good Practice” (Útmutató a szabványalapú IKT-
beszerzésekhez – A helyes gyakorlat elemei) című dokumentumra,

– tekintettel „Az elektronikus számlázás előnyeinek kiaknázása Európában” című 
bizottsági közleményre (COM (2010)0712),

– tekintettel „A 2011–2015-ös időszakra szóló európai elektronikus kormányzati cselekvési 
tervről – Az IKT az intelligens, fenntartható és innovatív kormányzat szolgálatában” 
című bizottsági közleményre (COM (2010) 743),

– tekintettel „Az európai közszolgáltatások interoperabilitása felé” című bizottsági 
közleményre, valamint a közleménynek az európai közszolgáltatásokra vonatkozó 
európai interoperabilitási stratégiáról (EIS) szóló 1. mellékletére és az európai 
közszolgáltatásokra vonatkozó európai interoperabilitási keretről (EIF) szóló 2. 
mellékletére (COM(2010)0744),

– tekintettel az „i2010 eGovernment cselekvési terv: az elektronikus kormányzat 
létrehozásának felgyorsítása a társadalom egészének javára” című bizottsági közleményre 
(COM (2006)0173),

                                               
1 HL C 81 E, 2011.3.15., 45. o.
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– tekintettel „A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-
commerce and online services” (Az elektronikus kereskedelem és az online 
szolgáltatások egységes piacán belüli bizalom erősítését szolgáló koherens keretrendszer) 
című bizottsági közleményre (COM (2011)0942),

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” című 
bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

– tekintettel „A kritikus informatikai infrastruktúrák védelméről: »Eredmények és 
következő lépések: a globális kiberbiztonság felé«” című, 2011. március 31-i bizottsági 
közleményre,

– tekintettel „A kritikus informatikai infrastruktúrák védelméről: »Európa védelme a 
nagyszabású számítógépes támadások és hálózati zavarok ellen: a felkészültség, a 
védelem és az ellenálló képesség fokozása«” című, 2009. március 30-i bizottsági 
közleményre,

– tekintettel a Bizottság 2011 decemberében közzétett „Nyílt adatok” csomagjára, amely a 
következő dokumentumokból áll: a „Nyílt adatok – az innováció, a növekedés és az 
átlátható kormányzás mozgatórugói” című bizottsági közlemény, a Bizottság javaslata a 
közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv 
módosításáról szóló irányelvre (COM(2011)0877) és a Bizottság 2011. december 12-i 
határozata a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról,

– tekintettel az Európai Bizottság által 2011-ben készíttetett, a közszféra információinak 
gazdasági hatásairól szóló tanulmányra (Vickery-tanulmány),

– tekintettel a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslatra (COM(2011)0635),

– tekintettel „A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-
commerce and online services” (Az elektronikus kereskedelem és az online 
szolgáltatások egységes piacán belüli bizalom erősítését szolgáló koherens keretrendszer) 
című bizottsági közleményre (COM (2011)0942),

– tekintettel a „Zöld könyv – A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált 
európai piacának megteremtése” című bizottsági közleményre (COM(2011)0941),

– tekintettel az európai digitális menetrendről 2011. december 22-én közzétett 2011. évi 
értékelő jelentésre,

– tekintettel a „Jelentés Európa digitális versenyképességéről : az i2010-stratégia 2005–
2009 közötti legfontosabb eredményei” című bizottsági közleményre (COM(2009)0390),

– tekintettel az IKT társadalmi hatásáról 2010. április 30-án közzétett tanulmányra 
(SMART 2007/0068),

– tekintettel az IKT gazdasági hatásáról 2010 januárjában közzétett jelentésre (SMART 
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2007/0020),

– tekintettel a Bizottság számára készített, „i2010 eGovernment cselekvési terv – Értékelő 
tanulmány (SMART 2008/0042)” című, 2009 novemberében közzétett jelentésre,

– tekintettel a svéd elnökség 2009. november 10-i következtetéseire a „Visby Agenda: 
creating impact for an eUnion 2015” (Visby-i menetrend: Hozzájárulás az e-Unió 2015-
ös megvalósítása érdekében) című konferencia kapcsán,

– tekintettel a svéd elnökség „A Green Knowledge Society – An ICT policy agenda to 2015 
for Europe’s future knowledge society” (Zöld tudásalapú társadalom – Egy 2015-ig tartó 
IKT-menetrend Európa jövőbeli tudásalapú társadalmáért) című, 2009 szeptemberében 
közzétett jelentésére,

– tekintettel a Bizottság „Cloud Computing: Public Consultation Report” (Számítási felhő –
Jelentés a nyilvános konzultációról) című, 2011. december 5-én közzétett jelentésére, 

– tekintettel a „Cselekvési terv az elektronikus aláírásról és az elektronikus azonosításról az 
egységes piacon a határokon átívelő közszolgáltatások nyújtásának megkönnyítése 
érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2008)0798),

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a(z) … Bizottság 
véleményeire (A7 0000/2012),

A. mivel az információs és kommunikációs technológiák (IKT) közvetlenül befolyásolják az 
Európai Unió polgárainak mindennapi életét, és mivel a határokon átnyúló elektronikus 
szolgáltatások akadályait megszüntető és a versenytorzulásoktól mentes, versenyképes, 
egységes digitális piac jelentős haszonnal járna a polgárok számára,

B. mivel az évi 660 milliárd eurós piaci értéket teremtő IKT-ágazat az EU GDP-jének 5%-át 
termeli meg közvetlenül, a termelékenység általános növekedéséhez azonban ennél jóval 
nagyobb arányban járul hozzá (az IKT-ágazat közvetlenül 20%-kal, az IKT-beruházások 
30%-kal),

C. mivel az IKT jelentősen hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia megvalósításához, 
különösen a foglalkoztatás, a fenntartható gazdasági és termelékenységnövekedés, a K+F, 
az energiaügy, az innováció és a környezetvédelem területén,

D. mivel a kkv-k különösen fontos szerepet játszanak a digitális piacon,

E. mivel a digitális menetrend 2011-es eredménytáblája fejlődést mutat, azonban az uniós 
polgárok 26%-a soha nem használta az internetet, a hátrányos helyzetű csoportokhoz 
tartozó személyeknek pedig mindössze 48%-a használta az internetet,

F. mivel a versenyképes egységes digitális piac feladata az, hogy biztosítsa a transzeurópai 
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kommunikációs hálózat sikeres fejlesztését, hatékonyan összekösse az összes uniós régió 
távközlési hálózatait, és kiküszöbölje az infrastruktúrák fejlettségbeli különbségeit az 
uniós tagállamok között, illetve azokon belül,

1. tudatában van annak, hogy az IKT ágazat jelentősen hozzájárul az Unió iparpolitikájához, 
versenyképességéhez és kereskedelmi mérlegéhez;

2. hangsúlyozza, hogy a digitális stratégia középpontjában a felhasználók állnak, és hogy 
sürgető szükség van arra, hogy az EU erősítse a felhasználók információs társadalombeli 
szerepét és lehetőségeit;

Az e-kormányzati cselekvési terv

3. üdvözli a 2011–2015. közötti időszakra szóló európai e-kormányzati cselekvési terv, 
valamint az európai közszolgáltatásokra vonatkozó európai interoperabilitási stratégia 
(EIS) és európai interoperabilitási keret (EIF) elfogadását;

4. támogatja azt az általános célkitűzést, hogy az e-kormányzati szolgáltatások használata 
2015-re a polgárok esetében (41%-ról) 50%-ra, a vállalkozások esetében pedig (75%-ról) 
80%-ra növekedjen, azonban arra szólítja fel a Bizottságot és a tagállamokat, hogy e 
célkitűzéseket minimális küszöbnek tekintsék;

5. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a digitális menetrend 2011-es eredménytáblája szerint 
az e-kormányzat felhasználóinak csupán 50%-a vette igénybe az online 
nyomtatványkitöltési lehetőségeket;

6. hangsúlyozza, hogy mind a polgárok, mind a vállalkozások növekvő ütemben veszik 
igénybe a mobil eszközökön elérhető internetszolgáltatást, és szorgalmazza, hogy az e-
kormányzati szolgáltatásokat tegyék alkalmassá arra, hogy azok többféle csatornán, így a 
mobil interneten keresztül is elérhetők legyenek;

7. kiemeli, hogy az e-kormányzat az alacsony adminisztratív költségekből adódó előnyök 
miatt különösen kedvező az uniós polgárok és kkv-k számára, akik az Unión belüli 
határokon átnyúló műveletek végrehajtása során gyakran leküzdhetetlen akadályokkal 
szembesülnek;

8. megjegyzi, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló 
hozzáférést leginkább az e-azonosítás és e-aláírások használata gátolja, továbbá hogy e 
téren nincs uniós szintű interoperabilitás;

9. úgy véli, hogy az Európai Unió közigazgatásai és polgárai és/vagy vállalkozásai közötti 
kétirányú és/vagy automatikus kapcsolatot biztosító, határokon átnyúló, hatékony e-
kormányzati szolgáltatások érdekében az e-hitelesítés, e-azonosítás és e-aláírások 
kölcsönös elismerését garantáló egyértelmű és koherens uniós jogi keretre van szükség;

10. üdvözli az elektronikus aláírással és az elektronikus azonosítással kapcsolatos cselekvési 
terv, valamint a STORK kísérleti projekt elfogadását és hozzájárulását a határokon 
átívelő közszolgáltatások interoperabilitásához; felszólítja a Bizottságot az e-aláírásról 
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szóló irányelv felülvizsgálatára, és szorgalmazza az e-azonosítás és e-hitelesítés 
kölcsönös elismerését biztosító határozat megalkotását;

11. tudomásul veszi, hogy a Bizottság megbízta a CEN, a CENELEC és az ETSI szervezetet 
az e-aláírások szabványosítását szolgáló európai keretrendszer korszerűsítésével és 
racionalizálásával; felszólítja a Bizottságot, hogy az európai szabványügyi szervezetek 
által évente kétszer benyújtott jelentések alapján terjesszen az EP elé éves jelentést az 
elért előrehaladásról;

12. kiemeli, hogy az e-kormányzati alkalmazásokat felül kell vizsgálni, és szükség esetén úgy 
kell módosítani, hogy a nem honos felhasználók előtt is nyitva álljanak; hangsúlyozza, 
hogy az interoperabilitásra helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten is szükség van;

13. úgy véli, hogy az e-kormányzati alkalmazások interoperabilitásához a tagállamok saját 
kulcsú rendszereinek (PKI) interoperabilitására van szükség, ami egy európai 
érvényesítési szolgáltatás (európai híd) segítségével biztosítható;

14. üdvözli az IKT szabványosítása és a közbeszerzés közötti kapcsolatra vonatkozó 
iránymutatás-tervezet tárgyában indított nyilvános konzultációt, és kéri a témával 
kapcsolatos javaslat kidolgozását;

15. felkéri a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki nemzeti e-kormányzati stratégiákat, 
összhangban az e-kormányzati cselekvési terv – különösen a belső piac megnyitására 
vonatkozó – célkitűzéseivel;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy használjanak IKT-eszközöket az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság javítása, az adminisztratív terhek csökkentése, a közigazgatási 
eljárások javítása, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, az állami források megtakarítása 
és a nagyobb részvételen alapuló demokrácia elősegítése – egyszersmind a bizalom 
erősítése – érdekében;

17. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló interoperábilis e-kormányzati szolgáltatásokhoz 
fel kell használni az innovatív architektúrákat és technológiákat (kormányzati 
felhőszolgáltatások és szolgáltatásorientált architektúrák), és felszólít az IPv6-alapú e-
kormányzati infrastruktúra és az egyéb közérdekű online szolgáltatások megújítására;

18. hangsúlyozza, hogy a határokon átívelő, biztonságos e-kormányzati rendszer az európai 
kritikus infrastruktúrák védelmének szerves részét képezi; megfelelő intézkedéseket 
szorgalmaz annak érdekében, hogy biztosítható legyen az adatok és a magánélet védelme, 
és minimálisra lehessen csökkenteni a számítógépes támadásokkal szembeni 
sebezhetőséget;

19. Üdvözli az IDA, IDABCD és ISA programok, a versenyképességi és innovációs program 
(CIP) részeként indított nagyszabású kísérleti projektek1, valamint az ePractice szakmai 
nap hozzájárulását a határokon átnyúló interoperábilis megoldások megtervezéséhez és 
végrehajtásához;

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES
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20. üdvözli és támogatja az európai összekapcsolódási eszközre (CEF) vonatkozó javaslatot, 
amely közel 9,2 milliárd eurót irányoz elő a gyors és szupergyors szélessávú hálózatokba 
és a páneurópai digitális szolgáltatásokba irányuló beruházások támogatására;

21. üdvözli a „Nyílt adatok” csomag elfogadását, és felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a közszféra információinak innovatív módon történő újabb felhasználását 
(nem személyes adatok); szorgalmazza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok 
nagyobb mértékben segítsék elő a közszféra információihoz való hozzáférést, ami javítja 
a nyilvánosság, a vállalkozások és az intézmények tájékoztatását, és elősegíti az új 
munkahelyek létrehozását helyi és regionális szinten.

22. hangsúlyozza az e-kormányzat és a demokrácia hatékonyságát és eredményességét 
középpontba helyező, a SMART1 céljain alapuló (minőségi és mennyiségi) mérési 
módszerek jelentőségét, amelyeket a kormányoknak aktívan alkalmazniuk kellene;

23. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a tagállamok még nem hagyták jóvá a határokon 
átnyúló összes alapvető közszolgáltatást tartalmazó jegyzéket, amelyet 2015-től online 
elérhetővé kell tenni;

24. üdvözli a digitális jártasság, a digitális készségek és a digitális inklúzió javítását célzó 
javaslatokat, különösen azt, amely szerint az Európai Szociális Alapról szóló rendeletnek 
(2014–2020) kiemelten kell foglalkoznia a digitális jártassággal és az ahhoz kapcsolódó 
kérdésekkel;

25. sajnálja, hogy a közszektor weboldalainak 2015-től kezdődő teljes körű 
hozzáférhetőségét célzó jogalkotási javaslat benyújtását elhalasztották; üdvözli a digitális 
inklúzió útitervének megalkotását, és felszólít arra, hogy az e-kormányzati oldalak 
esetében hajtsák végre az „Akadálymentes weboldalak” kezdeményezést (Web 
Accessibility Initiative, WAI), beleértve a webtartalmak akadálymentes 
hozzáférhetőségére vonatkozó iránymutatásokat (WCAG) is;

Elektronikus közbeszerzés

26. kiemeli, hogy az e-közbeszerzés lehetővé teszi, hogy a hatóságok uniós közbeszerzéseket 
bonyolítsanak le, és nagy választási lehetőséget biztosít számukra, ami a kiadások 
hatékonyságát, átláthatóságot és a belső piac és a verseny erősödését eredményezi;

27. hangsúlyozza, hogy a 27 tagú EU-ban a közkiadások a GDP 16%-át teszik ki, és sürgeti, 
hogy 2015-ig minden közbeszerzést e-közbeszerzés útján bonyolítsanak le; szorgalmazza, 
hogy a koncessziók esetén is e-közbeszerzést alkalmazzanak;

28. sajnálattal állapítja meg, hogy 2010-ben az uniós vállalkozásoknak csupán 13%-a 
használta az internetet arra, hogy egy állami elektronikus ajánlattételi rendszeren 
keresztül benyújtsa ajánlatát a hatóságoknak; felkéri a tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
kkv-kat az e-közbeszerzésben való részvételre;

                                               
1 SMART: egyedi, mérhető, teljesíthető, reális, időhöz kötött (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 
Timed).
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29. hangsúlyozza, hogy az e-közbeszerzésnek két szakasza van: az odaítélés előtti1 és az 
odaítélés utáni2 szakasz; felszólítja a tagállamokat, hogy 2015-ig mindkét szakaszt 
maradéktalanul tegyék elérhetővé e-közbeszerzési oldalaikon;

30. kiemeli a nagyszabású PEPPOL és e-CERTIS e-közbeszerzési kísérleti projektek sikeres 
működését;

31. hangsúlyozza, hogy a tagállamok e-közbeszerzési rendszereit fejleszteni kell, egyrészt a 
határokon átnyúló szolgáltatások megkönnyítése érdekében, másrészt hogy azok teljesen
megfeleljenek a szolgáltatásokról szóló irányelvben foglaltaknak;

32. sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be fehér könyvet az e-közbeszerzési stratégiáról és 
az EU e-közbeszerzési kapacitásainak összekapcsolásáról;

Elektronikus számlázás

33. üdvözli az e-számlázási kezdeményezést, amelynek célja, hogy 2020-ra az e-számlázás 
legyen a meghatározó számlázási módszer az EU-ban, továbbá üdvözli a Bizottság 
határozatát az e-számlázással foglalkozó többoldalú európai fórum (EMSFEI) 
létrehozásáról;

34. kiemeli az e-számlázás jelentős előnyeit (rövidebb fizetési határidők, kevesebb hiba, a 
héa hatékonyabb beszedése, kevesebb nyomtatási és postaköltség, valamint vállalati 
szintű integrált feldolgozás);

35. tudatában van annak, hogy az e-számlázásra vonatkozó nemzeti szabályok miatt a piac 
nem egységes; sajnálja, hogy a kkv-k mindössze 22%-a kap vagy küld elektronikus 
számlát;

36. üdvözli az e-számlázással kapcsolatos új héaszabályokat3, amelyek egyenértékűvé teszik 
a papír alapú és az elektronikus számlákat;

37. hangsúlyozza a jogbiztonság, az áttekinthető technikai környezet és a közös jogi 
követelményeken, üzleti eljárásokon és műszaki előírásokon alapuló nyitott és 
interoperábilis e-számlázási megoldások jelentőségét, mivel ezek elősegíthetik a tömeges 
alkalmazást;

38. felkéri az ipari szereplőket és az európai szabványügyi szervezeteket, hogy tegyenek 
erőfeszítéseket egy közös e-számlázási adatmodell létrehozása érdekében;

39. nagyra értékeli, hogy Dánia, Finnország, Olaszország, Spanyolország és Svédország a 
hatóságok számára kötelezővé tette az e-számlázást, és arra szólít fel, hogy az e-
számlázást 2016-ig minden közbeszerzés esetén tegyék kötelezővé;

                                               
1 e-hirdetmény, e-pályázás, e-benyújtás, e-aláírás elfogadása.
2 e-megrendelés, e-számlázás, e-kifizetés, e-aláírás használata.
3 2010/45/EU irányelv
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40. tudomásul veszi, hogy az e-aláírások határokon átnyúló interoperabilitásával kapcsolatos 
problémák lelassítják a határokon átívelő e-számlázási megoldások bevezetését;

41. felkéri a Bizottságot, hogy az EMSFEI segítségével vizsgálja meg a kérdés jogi 
szempontjait, és hangolja össze a nemzeti kezdeményezéseket; felszólítja a Bizottságot, 
hogy nyújtson be éves jelentéseket, és az EP képviselőit kérje fel az EMSFEI ülésein való 
részvételre;

42. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre e-számlázással foglalkozó nemzeti 
fórumokat, biztosítva az érintettek kiegyensúlyozott képviseletét;

43. úgy véli, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a fogyasztókat, akik 
korlátozottan vagy egyáltalán nem férnek hozzá az internethez, és hogy mindig 
biztosítani kell, hogy a fogyasztók papír alapú számlát kaphassanak;

Általános megjegyzések

44. elismeri azt a hozzáadott értéket, amelyet a CIP IKT támogatási program stratégiai 
prioritásainak jegyében végrehajtott 132 projekt nyújtott, és hangsúlyozza a K+F és az 
innováció jelentős szerepét a határokon átnyúló szolgáltatások fejlesztésében és 
tökéletesítésében; felszólít az IKT-t célzó uniós K+F forrásokhoz való „egyszerű és 
gyors” hozzáférés támogatására, valamint a határokon átívelő e-kormányzati 
szolgáltatások és infrastruktúrák számára biztosított pénzügyi források növelésére a 2014 
és 2020 közötti időszakban;

45. felszólítja a Bizottságot, hogy évente értékelje a digitális menetrend – különösen az e-
kormányzati cselekvési tervvel kapcsolatos – céljainak teljesülését, és évente nyújtson be 
jelentést az Európai Parlamentnek;

46. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

2010-ben az Európai Bizottság elfogadta az Európa 2020 stratégiát azzal a céllal, hogy 
megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést, és javítsa a gazdasági 
kormányzást. Az európai növekedési stratégia 7 kiemelt kezdeményezésének egyike az 
„európai digitális menetrend”, amelynek lényege a digitális technológiák gyors fejlődéséből 
következő potenciál kihasználása.

A digitális menetrend egyik fontos eleme, hogy az intelligens, biztonságos, fenntartható és 
innovatív e-kormányzat előmozdítása érdekében kihasználja az IKT nyújtotta lehetőségeket. 
Az e-kormányzathoz kapcsolódó intézkedések közé tartoznak a következők: az 
akadálymentes és határokon átnyúló e-kormányzati szolgáltatások támogatása (84), az e-
kormányzati szolgáltatások teljes interoperabilitásának biztosítása a tagállamok részéről (89), 
egyablakos ügyintézési pontok teljes hatáskörű e-kormányzati központokként való 
működésének biztosítása a tagállamok részéről (90), a határokon átnyúló alapvető 
közszolgáltatások közös jegyzékének tagállamok általi létrehozása (91), az e-egészségügyi 
rendszerekre EU-szerte alkalmazható szabványok, interoperabilitási vizsgálatok és 
tanúsítványok előmozdítása (77), a betegek adatainak minimális körére vonatkozó ajánlás 
megtétele (76), tanácsi és parlamenti határozat az elektronikus személyazonosítás kölcsönös 
elismeréséről (83), határokon átnyúló e-környezetvédelmi szolgáltatások nyújtása (86), az 
elektronikus közbeszerzésben rendelkezésre álló kapacitások EU-beli összekapcsolásáról 
szóló fehér könyv (87), az IKT interoperabilitásával kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó 
javaslat (21), IKT-szabványosításra és a közbeszerzésre vonatkozó útmutatás biztosítása (23).

A digitális menetrend 2011-es eredménytáblája a következő előrehaladást mutatja: a lakosság 
65%-a rendszeresen használja az internetet, a vezetékes szélessávú hálózatok lefedettsége 
elérte a 95,3%-ot (a vidéki lefedettség a lakosság 82,4%-ára terjed ki), a 10 Mbps feletti 
előfizetések aránya közel 30%-ra nőtt, a háztartások 28,7%-ának lehetősége van 30 Mbps 
vagy nagyobb sebességű hálózathoz való hozzáférésre, a lakosság 40%-a használta az 
internetet javak vagy szolgáltatások vásárlására, az internetfelhasználók 57%-a vett részt az e-
kereskedelemben, a határokon átnyúló online vásárlásokat lebonyolítók aránya elérte a 8,8%-
ot, a kkv-k 28%-a hajtott végre online vásárlást, 12,9%-uk pedig online eladást.

Az e-kormányzat lényege az információs és kommunikációs technológiák (IKT) kínálta 
eszközök és rendszerek felhasználása a polgároknak és a vállalkozásoknak nyújtott jobb 
közszolgáltatások érdekében. A legtöbb tagállam szerint az e-kormányzat fejlődésének egyik 
fő pillére az irodaautomatizálás és a közigazgatások összekapcsolódó hálózata, a másik pedig 
a megfelelő digitális tartalmak és alkalmazások fejlesztése.

Az Unióban 2001 óta 20 alapvető közszolgáltatás ellenőrzése van folyamatban, ezek közül 12 
a polgárokat célozza (jövedelemadók, munkakeresés, társadalombiztosítási ellátások, 
személyes dokumentumok, gépjármű-regisztráció, építési engedély, rendőrségi bejelentés, 
közkönyvtárak, családi állapot igazolása, címváltozás, e-egészségügy), 8 pedig a 
vállalkozásokat (munkavállaló után fizetendő társadalombiztosítási járulék, társasági adó, héa, 
cégbejegyzés, adatok benyújtása a statisztikai hivatalhoz, vámnyilatkozat, környezetvédelmi 
engedélyek, e-közbeszerzés). A szolgáltatások online nyújtásának fejlődése 4 fokozat 
felhasználásával mérhető: online tájékoztatás, egyirányú kapcsolat (nyomtatványletöltés), 
kétirányú kapcsolat (nyomtatványletöltés, online nyomtatványkitöltés) és teljes körű online 
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műveletek, beleértve a átadást és a kifizetést is.

Az e-kormányzat az eEurope, eEurope+ és eEurope2005 cselekvési tervek és az „i2010: 
európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” elnevezésű politikai 
keretprogram fő eleme volt.

A 9. teljesítménymérésről szóló jelentés szerint 2010-ben a közszolgáltatások átlagosan 82%-
ban voltak online elérhetők az EU-ban. A legjobb teljesítményt Ausztria, Írország, Málta, 
Olaszország, Portugália és Svédország nyújtotta. A jelentésből kiderült, hogy a 
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások fejlettebbek a polgároknak nyújtott 
szolgáltatásoknál. 

A versenyképes digitális piac megteremtéséhez a bürokrácia csökkentésére és a társaságok 
alapításához szükséges közszolgáltatások ésszerű biztosítására van szükség. A társaságok 
alapításához szükséges szolgáltatások 55%-a egy e célra fenntartott portálon keresztül vagy 
automatikusan elérhető Ausztriában, Dániában, az Egyesült Királyságban, Észtországban, 
Írországban és Svédországban. A munkanélküliek számára hasznos szolgáltatásoknak jelenleg 
csak a 46%-a érhető el egy e célra fenntartott portálon keresztül. A 20 alapvető online 
szolgáltatás fejlettségét tekintve Málta, Portugália, Svédország, Ausztria, Szlovénia és 
Észtország áll az élen. 

Az Eurostat adatai szerint 2010-ben a kisvállalkozások 66%-a, a középvállalkozások 85%-a 
és a nagyvállalkozások 90%-a nyújtott be a hatóságoknak elektronikusan kitöltött
nyomtatványokat. Az EU 27 tagállamában a vállalkozások és a hatóságok közötti internetes 
kapcsolat leggyakoribb típusa az elektronikus nyomtatványok letöltése volt (76%), amit az 
információhoz jutás (74%) és a kitöltött nyomtatványok benyújtása (69%) követett. Az EU-
27-ben a kitöltött nyomtatványokat elektronikusan benyújtó vállalkozások több mint 70%-a 
az internetet használta a héabevalláshoz (76%) és a munkavállaló után fizetendő 
társadalombiztosítási járulék – a megfelelő nemzeti hatóságnak történő – bevallásához (72%). 
A vállalkozások 54%-a használta az internetet a társaságiadó-bevalláshoz, és csupán 31%-uk 
a vámnyilatkozathoz és a jövedékiadó-bevalláshoz.

2010-ben a kisebb önkormányzatok csak feleannyi online szolgáltatást kínáltak, mint a 
nagyobbak. A tagállamoknak különösen támogatniuk kell azokat a kisebb önkormányzatokat, 
amelyek online szolgáltatásnyújtáshoz mérsékeltebb kapacitással (stratégia, finanszírozás, 
képességek) rendelkeznek.

Legfontosabb összetevők

A sikeres e-kormányzat legfontosabb előfeltételei mindenekelőtt az interoperábilis 
elektronikus személyazonosság-kezelés (eIDM) és a nyílt szabványok.

A hatóságok és a polgárok és/vagy vállalkozások közötti kétirányú és/vagy automatikus 
kapcsolatot biztosító hatékony e-kormányzati rendszerhez az e-személyazonosítás, az e-
hitelesítés, az e-aláírás és a saját kulcsú rendszerek (PKI) kölcsönös elismerésére és 
interoperabilitására van szükség.

Az uniós szintű interoperabilitás a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy adott ország e-
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kormányzati alkalmazásának el kell fogadnia bármely más ország természetes vagy jogi 
személyei által küldött e-aláírásokat, akkor is, ha az aláírás létrehozásához nem az adott 
tagállam hitelesítésszolgáltatóitól származó azonosító adatokat használtak fel. Mivel számos 
alkalmazás a tagállamok saját akkreditációs szervei által akkreditált hitelesítésszolgáltatókra 
támaszkodik, a teljes interoperabilitás azt jelentené, hogy vagy a nemzeti akkreditációs 
szerveknek kell képesnek lenniük a külföldi hitelesítésszolgáltatók akkreditálására, vagy 
pedig a különböző országok akkreditációs szervei közötti többoldalú megállapodásokat kell 
kötni. 

A tagállamok az elektronikus aláírásokkal működő e-kormányzati alkalmazások különféle 
típusait használják, és a legtöbb uniós tagállam úgy vezette be e-kormányzati alkalmazásaiba 
az e-aláírásokat, hogy nem vette figyelembe a többi tagállam társaságai és magánszemélyei 
által létrehozott e-aláírásokat. A szabályozási, technikai és szervezeti keretek meghatározását 
mindig szigorúan nemzeti szempontok vezérlik. Számos alkalmazás a tagállamok saját 
akkreditációs hatóságai által akkreditált hitelesítésszolgáltatókra támaszkodik. 
Következésképpen a külföldieknek fizikai regisztrációra van szükségük abban az országban, 
ahol az alkalmazás fut.  Csak kevés nemzeti e-kormányzati alkalmazás áll nyitva a külföldiek 
előtt: Finnország – Lomake.fi, a közszektor online nyomtatványszolgáltatása; Írország –
Revenue on-line service, ROS (online visszatérítési szolgáltatás); Hollandia – Elektronische 
aangifte, Szlovénia – egyablakos állami portál az üzleti vállalkozások számára; Svédország –
elektronikus cégbejegyzési szolgáltatás. 

Az e-aláírások határokon átnyúló használatának legfőbb akadálya a más tagállamokból 
származó e-aláírások iránti bizalom hiánya, illetve az ezen e-aláírások érvényesítésének 
nehézségei. A tagállamok a hasonló alkalmazásokhoz nem feltétlenül azonos típusú e-aláírást 
írnak elő. Előfordulhat, hogy egy adott alkalmazás használatához az egyik tagállamban 
elegendő egy felhasználói azonosító/jelszó, míg a másik egy azonos típusú művelethez 
minősített e-aláírást követel meg. Így tehát az e-kormányzati és e-közigazgatási 
alkalmazásokban használt aláírások biztonsági szintjének meghatározásakor a tagállamoknak 
tekintettel kell lenniük a határokon átnyúló interoperabilitásra. 

A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk e-aláírási rendszereik követelményeit, hogy elhárítsák 
a határokon átnyúló szolgáltatások előtti akadályokat. A határokon átnyúló interoperábilis e-
kormányzati alkalmazásoknak olyan hitelesítésszolgáltatókra kell támaszkodniuk, amelyek 
nem írnak elő semmilyen egyedi, nem szabványos interfészt. 

A minősített elektronikus aláírások interoperábilis és határokon átívelő használata felé tett 
jelentős lépés volt a 2009/767/EK határozat elfogadása, amely megállapította az 
ellenőrzött/akkreditált – és különösen a minősített hitelesítést kibocsátó – megbízható 
hitelesítésszolgáltatók listájával kapcsolatos közösségi követelményeket.

Az Európai Bizottság javasolni fogja az elektronikus aláírásról szóló irányelv felülvizsgálatát, 
hogy biztosítsa a biztonságos e-hitelesítési rendszerek határokon átnyúló elismerését és 
interoperabilitását, és határozatot fog javasolni az e-azonosítás és e-hitelesítés kölcsönös 
elismerésének biztosítására az Európai Unió egészében.

A páneurópai interoperábilis e-kormányzat működtetéséhez teljes mértékben fel kell használni 
az innovatív technikai megoldásokat, mint a kormányzati felhőszolgáltatások és a 
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szolgáltatásorientált architektúra (SOA). A SOA moduláris felépítése révén elősegíti az e-
kormányzati rendszerek határokon átnyúló interoperabilitását. A SOA biztosítja a 
szolgáltatások újrafelhasználhatóságát, az információmegosztást és a szolgáltatások 
interfészről való leválasztását, ezzel elősegíti az e-kormányzat interoperabilitását és több 
szolgáltató közreműködését. Az e-kormányzatban például a biztonsági rendszereknek az 
alkalmazástól függetleneknek és méretezhetőknek kell lenniük. Az innovatív e-
kormányzathoz ezenkívül az IPv6-alapú e-kormányzati infrastruktúra (portálok, weboldalak, 
alkalmazások stb.) fejlesztésére van szükség.

Nagyhatású szolgáltatások

A nagyhatású elektronikus kormányzati szolgáltatások megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy 
az IKT-t az intelligens, fenntartható és innovatív kormányzat szolgálatába lehessen állítani. A 
nagyhatású szolgáltatások fontosak a költségtakarékosság, a határokon átnyúló 
interoperabilitás és az egységes piac megvalósulása szempontjából.

Figyelembe véve, hogy a közbeszerzési piacon keletkezik az EU GDP-jének 16%-a, és hogy
az uniós vállalkozások 99%-át a kkv-k teszik ki, különösen elő kell segíteni az e-
közbeszerzési rendszerek határokon átnyúló interoperabilitását és az e-számlázás tömeges 
elterjedését. Noha a hatóságok 70%-a már alkalmazta az e-közbeszerzést, annak alacsony 
elterjedtsége (az összes közbeszerzés 5%-a) miatt még nem származott belőle jelentős haszon. 
Ha teljes körűen rendelkezésre állna és szélesebb körben alkalmaznák, az e-közbeszerzés 
30%-os költségmegtakarítást jelenthetne a közbeszerzésekben. Mindazonáltal 14 tagállam 
már az odaítélés előtti szakasz, 12 pedig az odaítélés utáni szakasz végrehajtásánál tart. 

Az EU a 2007–2013-as időszakban a kohéziós programon keresztül 15,2 milliárd eurót 
irányzott elő az információs és kommunikációs ágazat támogatására, az európai 
gazdaságélénkítési terv keretében pedig 1,02 milliárd eurót szánt a szélessávú infrastruktúrába 
irányuló beruházásokra azzal céllal, hogy 2010-re sikerüljön elérni a 100%-os lefedettséget, 
amely célkitűzést 2013-ra tolták ki. Az európai összekapcsolódási eszközre (CEF) vonatkozó 
javaslat közel 9,2 milliárd eurót irányoz elő a gyors és szupergyors szélessávú hálózatokra és 
a páneurópai digitális szolgáltatásokra irányuló beruházások támogatására. A CEF 
támogatásokat fog nyújtani az elektronikus személyazonosító, az e-azonosítás, az e-
kormányzat, az e-közbeszerzés, az európai e-egészségügy, az e-igazságügy és a vámüggyel 
kapcsolatos szolgáltatások tömeges elterjesztéséhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez, 
biztosítani fogja az interoperabilitást, továbbá fedezni fogja a tagállamok infrastruktúráinak 
összekötésével létrejövő európai infrastruktúra működtetésének költségeit. 

A felhasználók igényei szerint kialakított e-kormányzati szolgáltatások révén felelősséggel 
kell felruházni a polgárokat és a vállalkozásokat. Az e-kormányzati szolgáltatások 
megvalósítása a tagállamok felelőssége. Az e-kormányzati szolgáltatások európai szintű 
interoperabilitását elősegítő európai támogatásokat kiegészítve a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell a nagyhatású e-kormányzati szolgáltatások nyújtásához szükséges pénzügyi forrásokat, 
technikai segítséget és emberi erőforrást. A tagállamokat arra ösztönözzük, hogy alkalmazzák 
az új technológiák, nyílt specifikációk, innovatív architektúrák legjobb kombinációját, hogy 
minden szinten hatékony, eredményes, biztonságos és a határokon átívelő interoperábilis e-
kormányzati szolgáltatásokat nyújthassanak.
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Az e-kormányzat uniós és nemzeti fejlesztésének a hatóságok közötti együttműködésen kell 
alapulnia, amelynek során maximálisan tiszteletben kell tartani az európai közszolgáltatások 
alapelveit: a szubszidiaritás és arányosság elvének tiszteletben tartását, felhasználó-
központúságot, a magánélet tiszteletben tartását, a többcsatornás kézbesítést, a befogadást és 
hozzáférhetőséget, a biztonságot, a többnyelvűséget, az egyszerűsített adminisztrációt, az 
átláthatóságot, az információk megőrzését, a nyitottságot, az újrafelhasználhatóságot, a 
technológiák semlegességét és adaptálhatóságát, az eredményességet és hatékonyságot.


