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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl konkurencingos skaitmeninės bendrosios rinkos. E. valdžia kaip pradininkė

(2011/2178(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Bendrijos acquis vidaus rinkos ir informacinės visuomenės srityje,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ 
(COM(2010) 0245),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės 
darbotvarkės: „2015.eu“1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 31 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl strategijos 
„Europa 2020“, įskaitant skaitmeninę darbotvarkę (7 punktas),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 23 d. Komisijos paskelbtą dokumentą „Standartais 
grindžiamų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) viešųjų pirkimų vadovas. Gerosios 
patirties elementai“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos naudojimasis elektroninių sąskaitų 
faktūrų išrašymo privalumais“ (COM(2010) 0712),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2011–2015 m. Europos e. valdžios veiksmų 
planas. IRT naudojimas siekiant pažangios, darnios ir novatoriškos valdžios“ 
(COM(2010) 743),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos viešųjų paslaugų sąveikumo 
užtikrinimas – Europos viešųjų paslaugų Europos sąveikumo strategija (1 priedas) ir 
Europos viešųjų paslaugų Europos sąveikumo sistema (2 priedas)“ (COM(2010) 0744),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „i2010 e. vyriausybės veiksmų planas: e. 
vyriausybės plėtros spartinimas Europoje visų labui“ (COM(2006) 0173),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nuosekli pasitikėjimo e. prekybos ir 
internetinių paslaugų skaitmenine bendrąja rinka kūrimo sistema“ (COM(2011) 0942),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų 
augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ 

                                               
1 OL C 81E, 2011 3 15, p. 45.
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(COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 31 d. Komisijos komunikatą dėl ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros apsaugos „Visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimas. 
Laimėjimai ir tolesni veiksmai“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 30 d. Komisijos komunikatą dėl ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros apsaugos „Europos apsauga nuo didelio masto kibernetinių 
antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė parengtis, didesnis saugumas ir atsparumas“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio mėn. paskelbtą Komisijos Atvirųjų duomenų paketą, 
kurį sudaro: Komisijos komunikatas „Atvirieji duomenys. Inovacijų, augimo ir skaidrios 
valdysenos variklis“, Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo 
(COM(2011) 0877) ir 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl pakartotinio 
Komisijos dokumentų naudojimo (COM(2011) 0833),

– atsižvelgdamas į 2011 m. Europos Komisijos atliktą tyrimą (Vickery tyrimas) dėl viešojo 
sektoriaus informacijos ekonominio poveikio,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės (COM(2011) 0635),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nuosekli pasitikėjimo e. prekybos ir 
internetinių paslaugų skaitmenine bendrąja rinka kūrimo sistema“ (COM(2011) 0942),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Žalioji knyga. Integruotos Europos mokėjimų 
kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“ (COM(2006) 0941),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 22 d. paskelbtą Europos skaitmeninės darbotvarkės 
2011 m. metinę pažangos ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninio konkurencingumo 
ataskaita. Pagrindiniai i2010 strategijos pasiekimai 2005–2009 m.“ (COM(2009) 0390),

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 30 d. paskelbtą tyrimą „Socialinis IRT poveikis“ 
(angl. Social Impact of ICT) (SMART 2007/0068),

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio mėn. paskelbtą Ekonominio IRT poveikio ataskaitą 
(SMART 2007/0020),

– atsižvelgdamas į Komisijai parengtą ataskaitą „i2010 e. vyriausybės veiksmų planas. 
Pažangos ataskaita“ (SMART 2008/0042), paskelbtą 2009 m. lapkričio mėn.,

– atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkavusios Švedijos 2009 m. lapkričio 10 d. išvadas, 
patvirtintas Visbio konferencijoje, dėl galimybių padaryti poveikį 2015 m. e. Sąjungai,

– atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkavusios Švedijos 2009 m. rugsėjo mėn. paskelbtą 
pranešimą „Ekologiška žinių visuomenė. Europos būsimos žinių visuomenės IRT 
politikos darbotvarkė iki 2015 m.“,
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– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 5 d. paskelbtą Komisijos ataskaitą „Nuotolinių 
kompiuterinių išteklių paslaugos. Viešų konsultacijų ataskaita“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „E. parašo ir e. atpažinties veiksmų planas, 
skirtas tarpvalstybinių viešųjų paslaugų teikimui bendrojoje rinkoje palengvinti“ 
(COM(2008) 0798),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir ... 
komiteto nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi informacinės ir ryšių technologijos (IRT) kasdien tiesiogiai veikia ES piliečių
gyvenimą ir kadangi konkurencinga skaitmeninė bendroji rinka, kurioje panaikinamos 
visos tarpvalstybinių e. paslaugų teikimo kliūtys ir nėra iškreiptos konkurencijos, jiems 
visiems būtų labai naudinga;

B. kadangi IRT sektoriuje tiesiogiai sukuriama 5 proc. ES BVP, kurio rinkos vertė –
660 mlrd. EUR per metus, tačiau IRT indėlis į bendrą produktyvumo augimą yra kur kas 
didesnis (tiesioginis IRT sektoriaus indėlis – 20 proc., IRT investicijų – 30 proc.);

C. kadangi IRT gali daug padėti įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, ypač užimtumo, 
tvaraus ekonomikos ir produktyvumo augimo, MTTP, energetikos, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos srityse;

D. kadangi MVĮ skaitmeninėje rinkoje atlieka itin svarbų vaidmenį;

E. kadangi iš 2011 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės matyti pažanga, bet 
26 proc. ES piliečių niekada nėra naudojęsi internetu, o iš palankių sąlygų neturinčių 
asmenų internetu naudojosi tik 48 proc.;

F. kadangi konkurencingos skaitmeninės bendrosios rinkos priemonėmis būtina užtikrinti 
sėkmingą transeuropinio ryšių tinklo plėtojimą, efektyviai sujungti visų ES regionų ryšių 
tinklus ir panaikinti ES valstybių narių vidaus ir tarpusavio išplėtotos infrastruktūros 
lygio skirtumus;

1. žino, kad IRT sektorius daug prisideda palaikant ES pramonės politikos, 
konkurencingumo ir prekybos pusiausvyrą;

2. pabrėžia, kad skaitmeninėje strategijoje svarbiausia – vartotojai ir ES būtina stiprinti 
vartotojų vaidmenį bei perspektyvas informacinėje visuomenėje;

E. valdžios veiksmų planas

3. pritaria 2011–2015 m. Europos e. valdžios veiksmų planui, Europos viešųjų paslaugų 
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Europos sąveikumo strategijai ir Europos viešųjų paslaugų Europos sąveikumo sistemai;

4. pritaria bendram tikslui, kad 2015 m. e. valdžios paslaugomis būtų naudojamasi gausiau –
kad jomis naudotųsi iki 50 proc. gyventojų (dabar naudojasi 41 proc.) ir 80 proc. verslo 
subjektų (dabar naudojasi 75 proc.), tačiau ragina Komisiją ir valstybes nares (VN) šiuos 
tikslinius rodiklius laikyti minimalia riba;

5. apgailestauja, kad, skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės duomenimis, 2011 m. 
tik 50 proc. e. valdžios vartotojų formas pildė internetu;

6. pabrėžia, kad piliečiai ir įmonės internetu vis gausiau naudojasi per mobiliuosius 
prietaisus, ir ragina užtikrinti, kad e. valdžios paslaugos būtų prieinamos ir pritaikytos 
įvairiems paslaugų teikimo kanalams, įskaitant mobilųjį internetą;

7. pabrėžia, kad e. valdžia, padėdama mažinti administravimo išlaidas, itin naudinga ES 
piliečiams ir MVĮ, nes ES piliečiai ir MVĮ, Europos Sąjungoje vykdydami tarpvalstybinę 
veiklą, dažnai susiduria su neįveikiamomis kliūtimis;

8. pažymi, kad didžiosios kliūtys tarpvalstybiniu mastu naudotis viešojo administravimo 
institucijų teikiamomis e. paslaugomis susijusios su e. atpažinties ir e. parašo naudojimu 
ir kad ES lygmeniu sąveikumas yra per mažas;

9. mano, kad norint užtikrinti veiksmingas tarpvalstybines abipusės ir (arba) automatinės 
administravimo institucijų ir piliečių ir (arba) verslo subjektų sąveikos e. valdžios 
paslaugas ES mastu reikia aiškios ir nuoseklios e. tapatumo nustatymo, e. atpažinties ir 
e. parašo abipusio pripažinimo ES teisinės sistemos;

10. teigiamai vertina E. parašo ir e. atpažinties veiksmų plano ir STORK bandomojo projekto 
patvirtinimą ir jų naudą siekiant tarpvalstybinių viešųjų paslaugų sąveikumo; ragina 
Komisiją persvarstyti E. parašo direktyvą, taip pat ragina priimti sprendimą, kuriuo būtų 
užtikrintas abipusis e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo pripažinimas;

11. pažymi, kad Komisija įgaliojo Europos standartizacijos komitetą (CEN), Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komitetą (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų 
standartų institutą (ETSI) atnaujinti ir racionalizuoti Europos e. parašo standartizavimo 
sistemą; ragina Komisiją pateikti EP kasmetę pažangos ataskaitą, grindžiamą Europos 
standartizacijos įstaigų du kartus per metus pateikiamomis ataskaitomis;

12. pabrėžia, kad e. valdžios taikomosios programos turėtų būti persvarstytos ir prireikus 
pakeistos siekiant jas padaryti prieinamas ir rezidento statuso neturintiems vartotojams; 
pabrėžia, kad sąveikumo reikia vietos, regioniniu, valstybės narės ir ES lygmenimis;

13. mano, kad e. valdžios taikomųjų programų sąveikumui užtikrinti būtinas svarbiausios 
šalies privačios infrastruktūros sąveikumas, įgyvendinamas įdiegus Europos patvirtinimo 
paslaugą (Europos tiltą);

14. teigiamai vertina pradėtas viešas konsultacijas dėl IRT standartizavimo ir viešųjų pirkimų 
sąsajų gairių projekto ir ragina šia tema pateikti pasiūlymą;
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15. ragina valstybes nares parengti nacionalines e. valdžios strategijas, atitinkančias 
E. valdžios veiksmų plano tikslus ir tikslinius rodiklius, ypač tikslą atverti vidaus rinką;

16. ragina valstybes nares pasitelkiant IRT priemones gerinti skaidrumą ir atskaitingumą, 
mažinti administravimo naštą, tobulinti administravimo procesus, mažinti anglies 
junginių išmetimą, taupyti viešuosius išteklius ir prisidėti prie aktyvesnės 
dalyvaujamosios demokratijos kartu stiprinant pasitikėjimą kitais ir savimi;

17. pabrėžia, kad tarpvalstybinėms sąveikioms e. valdžios paslaugoms turėtų būti būdinga 
novatoriška architektūra ir technologijos (nuotolinės viešosios paslaugos ir į paslaugas 
orientuota architektūra), ir ragina atnaujinti su IPv6 susijusią e. valdžios infrastruktūrą ir 
internetines visuomeninės svarbos paslaugas;

18. pabrėžia, kad saugi tarpvalstybinė e. valdžios sistema yra sudedamoji ypatingos svarbos 
Europos infrastruktūros objektų apsaugos dalis; ragina įgyvendinti pakankamas 
priemones, kad būtų užtikrinta duomenų ir privatumo apsauga ir kuo labiau sumažintas 
pažeidžiamumas kibernetinių atakų atveju;

19. teigiamai vertina IDA, IDABCD bei ISA programų ir Konkurencingumo ir inovacijų 
programos didelio masto bandomųjų projektų1, taip pat forumo „ePractice“ indėlį kuriant 
ir įgyvendinant sąveikius tarpvalstybinius sprendimus;

20. teigiamai vertina ir remia pasiūlymą „Europos infrastruktūros tinklų priemonė“, kuriuo 
beveik 9,2 mlrd. EUR skiriama investicijoms į spartaus ir labai spartaus plačiajuosčio 
interneto tinklus ir į europines skaitmenines paslaugas remti;

21. pritaria patvirtintam Atvirųjų duomenų paketui ir ragina valstybes nares remti 
novatorišką (neasmeninės) viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį naudojimą; ragina 
vietos ir regioninės valdžios institucijas aktyviau dalyvauti užtikrinant viešojo sektoriaus 
informacijos prieinamumą, kad visuomenei, verslo subjektams ir institucijoms būtų 
geriau teikiama informacija ir vietos bei regioniniu lygmenimis būtų lengviau kurti darbo 
vietas;

22. pabrėžia, kaip svarbu naudoti matavimo metodikas (kokybines ir kiekybines), kuriomis 
siekiama e. valdžios efektyvumo, veiksmingumo ir demokratijos, ir SMART2 tikslinius 
rodiklius – jais turėtų aktyviai vadovautis visos vyriausybės;

23. apgailestauja, kad valstybės narės dar nesusitarė dėl visų pagrindinių tarpvalstybinių 
viešųjų paslaugų, kurias iki 2015 m. reikia pradėti teikti internetu;

24. teigiamai vertina pasiūlymus didinti skaitmeninį raštingumą, gebėjimus ir e. įtrauktį, ypač 
pasiūlymą 2014–2020 m. Europos socialinio fondo reglamente pirmenybę teikti 
skaitmeniniam raštingumui ir su juo susijusiems aspektams;

25. apgailestauja, kad delsiama pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo būtų užtikrinama, kad viešojo sektoriaus interneto svetainės iki 2015 m. taptų 

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES.
2 SMART: konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, realistiški ir datuoti.
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visapusiškai prieinamos; pritaria Skaitmeninės įtraukties gairėms ir ragina įgyvendinti 
Tinklalapių prieinamumo iniciatyvą (angl. WAI), įskaitant Žiniatinklio turinio 
prieinamumo gaires (angl. WCAG) e. valdžios portalams;

E. viešasis pirkimas

26. pabrėžia, kad e. viešasis pirkimas – tai ES viešųjų pirkimų vykdymo būdas ir didžiausia 
pasirinkimo galimybė valdžios institucijoms, todėl ekonomiškiau leidžiami pinigai, 
užtikrinamas didesnis skaidrumas, stiprinama vidaus rinka ir konkurencija;

27. pabrėžia, kad 27 ES valstybių narių viešosios išlaidos sudaro 16 proc. BVP, todėl ragina 
iki 2015 m. visiems viešiesiems pirkimams vykdyti pradėti naudotis e. viešuoju pirkimu; 
ragina e. viešąjį pirkimą taikyti ir koncesijų sutartims;

28. apgailestauja, kad 2010 m. tik 13 proc. ES įmonių internetu, per viešąją elektroninio 
pasiūlymų teikimo sistemą, teikė pasiūlymus valdžios institucijoms; ragina valstybes 
nares skatinti MVĮ dalyvauti e. viešajame pirkime;

29. pabrėžia, kad e. viešąjį pirkimą sudaro du etapai: etapas iki sutarties sudarymo1 ir etapas 
po sutarties sudarymo2; ragina valstybes nares iki 2015 m. visiškai įgyvendinti ir 
integruoti abu etapus savo e. viešojo pirkimo portaluose;

30. pabrėžia sėkmingą veiklą įgyvendinant bandomąjį projektą PEPPOL ir e-CERTIS 
e. viešojo pirkimo didelio masto bandomuosius projektus;

31. pabrėžia, kad norint sudaryti geresnes sąlygas teikti tarpvalstybines paslaugas ir iki galo 
įgyvendinti Paslaugų direktyvą nacionalinės e. viešojo pirkimo sistemos turi tapti 
pažangesnės;

32. ragina Komisiją pateikti baltąją knygą dėl e. viešojo pirkimo pajėgumų sujungimo ES 
„E. viešojo pirkimo strategija“;

E. sąskaitų faktūrų išrašymas

33. teigiamai vertina e. sąskaitų faktūrų išrašymo iniciatyvą, kuria siekiama iki 2020 m. 
e. sąskaitų faktūrų išrašymą padaryti vyraujančiu sąskaitų išrašymo būdu ES, ir 
Komisijos sprendimą dėl Europos suinteresuotųjų šalių e. sąskaitų faktūrų išrašymo 
forumo (angl. EMSFEI);

34. pabrėžia didelę e. sąskaitų faktūrų išrašymo naudą (trumpesnis mokėjimo laikotarpis, 
mažiau klaidų, geresnis PVM surinkimas, mažesnės spausdinimo ir siuntimo paštu 
išlaidos, konkrečiam verslui pritaikytas apdorojimas);

35. žino apie nacionalinių e. sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių nulemtą rinkos suskaidymą; 

                                               
1 e. pranešimas, e. konkurso tvarka, e. pateikimas, e. parašo priėmimas
2 e. užsakymas, e. sąskaitų faktūrų išrašymas, e. mokėjimai, e. parašo naudojimas
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apgailestauja, kad tik 22 proc. MVĮ gauna ar siunčia e. sąskaitas;

36. pritaria naujoms PVM taisyklėms1dėl e. sąskaitų faktūrų išrašymo, kuriomis įtvirtinamas 
vienodas popierinių ir elektroninių sąskaitų statusas;

37. pabrėžia, kaip svarbu teisinis tikrumas, aiški techninė aplinka, atviri ir sąveikūs 
e. sąskaitų faktūrų išrašymo sprendimai, grindžiami bendrais teisiniais reikalavimais, 
verslo procesais ir techniniais standartais, kad juos būtų lengviau masiškai įdiegti;

38. ragina pramonę ir Europos standartizavimo organizacijas skatinti suartėjimą siekiant 
parengti bendrą e. sąskaitų faktūrų duomenų modelį;

39. teigiamai vertina Danijos, Suomijos, Italijos, Ispanijos ir Švedijos iniciatyvas siekiant 
e. sąskaitų faktūrų išrašymą padaryti privalomą valdžios institucijoms ir ragina iki 
2016 m. šį būdą padaryti privalomą vykdant visus viešuosius pirkimus;

40. pažymi, kad dėl e. parašo tarpvalstybinio sąveikumo problemų lėtėja tarpvalstybinių 
e. sąskaitų faktūrų išrašymo sprendimų diegimas;

41. ragina Komisiją pasinaudojant EMSFEI išnagrinėti teisinius aspektus ir koordinuoti 
nacionalines iniciatyvas; ragina Komisiją kasmet atsiskaityti EP nariams ir pakviesti juos 
dalyvauti EMSFEI posėdžiuose;

42. ragina valstybes nares įsteigti nacionalinius e. sąskaitų faktūrų išrašymo forumus, 
kuriuose būtų darniai atstovaujama suinteresuotiesiems subjektams;

43. mano, kad vartotojai, turintys ribotas galimybes naudotis internetu arba jų neturintys, 
neturėtų būti užmiršti – vartotojams visada turėtų būti leidžiama gauti popierines 
sąskaitas faktūras;

Bendros pastabos

44. pripažįsta pagal Konkurencingumo ir inovacijų programos (KIP) informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) politikos paramos programų (PSP) strateginius prioritetus vykdomų 
132 projektų teikiamą papildomą naudą ir pabrėžia mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros (MTTP) bei inovacijų svarbą kuriant ir tobulinant tarpvalstybines paslaugas; 
ragina remti „lengvą ir greitą“ ES MTTP IRT fondų prieinamumą ir pritarti, kad būtų 
didinami finansiniai asignavimai tarpvalstybinėms e. valdžios paslaugoms ir 
infrastruktūrai 2014–2020 m.;

45. ragina Komisiją kasmet įvertinti skaitmeninės darbotvarkės tikslus, ypač susijusius su 
E. valdžios veiksmų planu, ir kasmet atsiskaityti EP;

46. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Direktyva 2010/45/ES.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. Europos Komisija (EK) priėmė strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama sukurti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir pagerinti ekonomikos valdyseną. Viena iš septynių 
pavyzdinių Europos augimo strategijos iniciatyvų yra „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, 
strategija, kuria siekiama pasinaudoti greitos skaitmeninių technologijų pažangos teikiamomis 
galimybėmis.

Labai svarbi skaitmeninės darbotvarkės sudedamoji dalis skirta, pasitelkiant IRT, skatinti 
pažangią, saugią, darnią ir novatorišką e. valdžią. Štai kai kurie su e. valdžia susiję veiksmai: 
remti be pertrūkių bendrojoje rinkoje teikiamas e. valdžios paslaugas (84), valstybėms narėms 
– užtikrinti, kad e. valdžios paslaugos būtų visapusiškai sąveikios (89), valstybėms narėms –
užtikrinti, kad vienas bendras informacinis punktas veiktų kaip visavertis e. valdžios centras 
(90), valstybėms narėms – susitarti dėl bendro pagrindinių tarpvalstybinių paslaugų sąrašo 
(91), skatinti ES mastu diegti standartus, sąveikumo bandymus ir e. sveikatos sertifikavimą 
(77), siūlyti rekomendacijas, kuriomis apibrėžiamas bendras minimalus pacientų duomenų 
rinkinys (76), priimti Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl abipusio e. atpažinties (eID) 
pripažinimo (83), įgyvendinti tarpvalstybines e. aplinkos paslaugas (86), priimti baltąją knygą 
dėl e. viešojo pirkimo pajėgumų sujungimo ES (87), pasiūlyti IRT sąveikumą 
reglamentuojančius teisės aktus (21), pateikti IRT standartizavimo ir viešųjų pirkimų gaires 
(23).

Iš skaitmeninės darbotvarkės 2011 m. rezultatų suvestinės matyti ši pažanga: 65 proc. 
gyventojų reguliariai naudojasi internetu, plačiajuosčio tinklo aprėptis pasiekė 95,3 proc. 
(kaime aprėptis pasiekė tik 82,4 proc. kaimo gyventojų), greitesnio negu 10 Mbps spartos 
interneto abonentų dalis pasiekė beveik 30 proc., 28,7 proc. namų ūkių, jeigu norėtų, galėtų 
naudotis 30 Mbps ir greitesniu internetu, 40 proc. gyventojų internetu įsigijo prekių ir 
pasinaudojo paslaugomis, 57 proc. interneto naudotojų dalyvavo e. prekyboje, tarptautinį 
pirkimą internetu atlikusiųjų dalis pasiekė 8,8 proc., 28 proc. MVĮ dalyvavo pirkimuose 
internetu, o 12,9 proc. MVĮ internetu vykdė pardavimą. 

E. valdžia – tai informacinių ir ryšių technologijų teikiamos priemonės ir sistemos, kuriomis 
siekiama piliečiams ir verslo subjektams teikti geresnes viešąsias paslaugas. E. valdžia 
daugumos valstybių narių plėtojama daugiausia automatizuojant biuro užduotis, sukuriant 
viešojo administravimo institucijų tarpusavio elektroninių ryšių tinklą ir kuriant tinkamą 
skaitmeninį turinį bei taikomąsias programas.

ES lygmeniu nuo 2001 m. vykdoma 20 pagrindinių viešųjų paslaugų stebėsena, 12 iš jų –
teikiamų piliečiams (pajamų mokesčiai, darbo paieška, socialinės apsaugos išmokos, asmens 
dokumentai, automobilių registravimas, statybos leidimai, pareiškimai policijai, viešųjų 
bibliotekų paslaugos, civilinio statuso pažymėjimai, adreso pakeitimas, e. sveikata) ir 8 –
verslo subjektams (socialinio draudimo įmokos darbuotojams, pelno mokestis, pridėtinės 
vertės mokestis, įmonių registravimas, duomenų pateikimas statistikos tarnybai, muitinės 
deklaracijos, su aplinkosauga susiję leidimai, e. viešasis pirkimas). Pažanga diegiant šias 
paslaugas internete matuojama 4 pakopų sistema: informacijos pateikimas internete, 
vienakryptė sąveika (atsisiuntimas), dvikryptė sąveika (atsisiuntimo formos, formų pildymas 
internetu) ir visapusiškos internetinės operacijos, įskaitant pristatymą ir mokėjimą).
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E. valdžia buvo svarbi e. Europos, e. Europos+, e. Europos 2005 m. veiksmų planų ir 
politikos sistemos „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ 
sudedamoji dalis.

Remiantis 9-ąja lyginamąja analize, internetinių viešųjų paslaugų prieinamumas ES 2010 m. 
vidutiniškai sudarė 82 proc. Geriausių rezultatų pasiekė Austrija, Airija, Italija, Malta, 
Portugalija ir Švedija. Iš analizės matyti, kad verslo subjektams teikiamos paslaugos išplėtotos 
geriau negu teikiamos piliečiams. 

Norint įtvirtinti konkurencingą skaitmeninę rinką reikia mažinti biurokratiją ir diegti 
integruotas viešąsias paslaugas, reikalingas norint įsteigti įmonę. Austrijoje, Danijoje, 
Estijoje, Airijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje 55 proc. paslaugų, reikalingų norint 
įsteigti įmonę, teikiamos arba specialiame portale, arba automatiškai. Specialiame portale šiuo 
metu teikiama tik 46 proc. bedarbiams naudingų paslaugų. 20 pagrindinių internetu teikiamų 
paslaugų labiausiai išplėtotos Maltoje, Portugalijoje, Švedijoje, Austrijoje, Slovėnijoje ir 
Estijoje. 

Naujausiais Eurostato duomenimis, 2010 m. 66 proc. mažųjų, 85 proc. vidutinių ir 90 proc. 
didelių įmonių valdžios institucijoms elektroniniu būdu teikė užpildytas formas. 27 ES 
valstybėse narėse dažniausias internetinis įmonių sąveikos su valdžios institucijomis būdas 
buvo elektroninių formų atsisiuntimas (76 proc.), informacijos gavimas (74 proc.) ir užpildytų 
formų pateikimas (69 proc.). 27 ES valstybėse narėse daugiau kaip 70 proc. užpildytas formas 
elektroniniu būdu teikusių įmonių internetą naudojo PVM deklaracijoms teikti (76 proc.) arba 
darbuotojų socialinio draudimo įmokoms sumokėti atitinkamoms nacionalinės valdžios 
institucijoms (72 proc.). 54 proc. įmonių internetu teikė pelno mokesčio deklaraciją ir tik 
31 proc. šiuo būdu teikė muitinės arba akcizų deklaraciją.

2010 m. mažesnės savivaldybės internetu teikė tik pusę tų paslaugų, kurias teikė didesniosios. 
Valstybės narės turėtų ypač remti (strategija, finansavimu ir pajėgumais) mažas vietos 
administravimo institucijas, kurių pajėgumai mažesni, kad jos galėtų paslaugas teikti 
internetu.

Pagrindiniai galimybių teikiantys veiksniai

Pagrindiniai galimybių teikiantys veiksniai, ypač eIDM, sąveikumo ir atvirieji standartai yra 
svarbiausios sėkmingos e. valdžios prielaidos. 

Veiksmingoje e. valdžios sistemoje, kurioje užtikrinama dvikryptė ir (arba) automatinė 
administravimo institucijų, piliečių ir (arba) verslo subjektų sąveika, reikalingas abipusis 
e. atpažinties, e. tapatumo nustatymo, e. parašo ir svarbiausios privačios infrastruktūros (angl. 
PKI) pripažinimas ir sąveikumas.

ES lygmeniu sąveikumas reiškia, kad konkrečios šalies e. valdžios taikomojoje programoje 
turėtų būti priimamas bet kokio fizinio ar juridinio asmens iš bet kurios kitos šalies e. parašas, 
netgi jeigu parašas sukurtas naudojant užsienio sertifikavimo paslaugų teikėjų (angl. CSP) 
duomenis. Kadangi daugelyje taikomųjų programų pasitikima tik nacionalinės akreditavimo 
įstaigos akredituotais CSP, visapusiškas sąveikumas reikštų, kad arba nacionalinė 
akreditavimo įstaiga turi turėti galimybę akredituoti užsienio CSP, arba įvairių šalių 
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akreditavimo įstaigos turi sudaryti daugiašalius susitarimus. 

Valstybėse narėse galioja skirtingi e. valdžios taikomųjų programų, kuriose naudojami 
elektroniniai parašai, modeliai, dauguma ES šalių savo e. valdžios taikomosiose programose 
pradėjo naudoti e. parašą, neatsižvelgdamos į kitose šalyse įmonių ir asmenų sukurtus 
e. parašus. Reglamentavimo, techninė ir organizacinė sistema visada parengiama 
vadovaujantis griežtai nacionaliniu požiūriu. Daugelis taikomųjų programų priklausomos nuo 
nacionalinės akreditavimo įstaigos akredituotų CSP. Tai reiškia, kad užsienio piliečiai turi 
fiziškai užsiregistruoti šalyje, kurioje naudojama taikomoji programa. Užsienio piliečiams 
prieinama tik nedaugelis e. valdžios taikomųjų programų: Suomijoje – Lomake.fi viešojo 
sektoriaus internetinių formų paslauga, Airijoje – internetinė pajamų deklaravimo paslauga, 
Nyderlanduose – Elektronische aangifte, Slovėnijoje – vienas bendras informacinis portalas 
verslo subjektams, Švedijoje – įmonių registravimo e. paslauga. 

Pagrindinė kliūtis tarpvalstybiniu mastu naudoti e. parašą – nepakankamas pasitikėjimas 
kitoje valstybėje sukurtais e. parašais ir sunkumai juos patvirtinant. Panašiose taikomosiose 
programose šalys reikalauja nebūtinai to paties tipo e. parašų. Galimas atvejis, kai panaši 
taikomoji programa vienoje šalyje veikia tik vartotojo ID ir (arba) slaptažodžio pagrindu, o 
kitoje to paties tipo operacijai reikalingas tinkamas e. parašas. Todėl, spręsdamos dėl savo 
e. valdžios ir e. administravimo taikomosiose programose reikalaujamų parašų saugumo 
lygio, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tarpvalstybinį sąveikumą. 

Valstybės narės turėtų persvarstyti savo e. parašo sistemos reikalavimus, kad būtų panaikintos 
kliūtys teikti tarpvalstybines paslaugas. Tarpvalstybinėse sąveikiose e. valdžios taikomosiose 
programose turėtų būti pasitikima CSP, per kuriuos nebūtų primetama kokia nors konkreti 
nestandartizuota sąsaja. 

Svarbus žingsnis siekiant sąveikaus tarpvalstybinio (tinkamų) elektroninių parašų naudojimo 
žengtas priėmus Sprendimą 2009/767/EB nustatyti sisteminius Bendrijos reikalavimus 
patikimiems prižiūrimų ir (arba) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų, ypač išduodančių 
kvalifikuotus sertifikatus, sąrašams.

EK siūlys persvarstyti E. parašų direktyvą siekiant užtikrinti tarpvalstybinį saugių e. tapatumo 
nustatymo sistemų pripažinimą bei sąveikumą ir sprendimą, kuriuo būtų užtikrinamas 
abipusis e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo pripažinimas visoje ES.

Norint visoje Europoje įtvirtinti sąveikią e. valdžią reikia visapusiškai taikyti novatoriškus 
techninius metodus, pvz., nuotolinį viešųjų paslaugų teikimą ir į paslaugas orientuotą 
architektūrą (angl. SOA). SOA – modulinė architektūra – palengvina tarpvalstybinę 
e. valdžios sistemų sąveiką. SOA priemonėmis užtikrinama, kad paslaugomis būtų galima 
naudotis pakartotinai, keistis informacija ir paslaugas atskirti nuo jų sąsajų, tad SOA teikia 
geresnes galimybes pasiekti e. valdžios sąveikumą ir sudaro sąlygas dalyvauti keliems 
paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, e. valdžios saugumo sistemos turi būti nepriklausomos nuo 
taikomųjų paslaugų ir turi būti įmanoma keisti jų lygį. Norint įtvirtinti novatorišką e. valdžią 
taip pat reikia atnaujinti su IPv6 susijusią e. valdžios infrastruktūrą (portalus, interneto 
svetaines, taikomąsias paslaugas ir kt.). 

Didelį poveikį turinčios paslaugos
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Diegiant didelį poveikį turinčias e. valdžios paslaugas IRT priemonėmis padedama skatinti 
valdžią būti pažangią, darnią ir novatorišką. Didelį poveikį turinčios paslaugos svarbios 
taupant išlaidas, siekiant tarpvalstybinio sąveikumo ir įgyvendinant bendrąją rinką.

Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų rinka atitinka 16 proc. ES BVP, o MVĮ sudaro 
99 proc. ES įmonių, ypatingą dėmesį reikia skirti tarpvalstybiniam e. viešojo pirkimo sistemų 
sąveikumui ir masiniam e. sąskaitų faktūrų išrašymo įdiegimui. Nors e. viešąjį pirkimą 
pradėjo taikyti 70 proc. valdžios institucijų, bendras žemas naudojimosi juo lygis (5 proc. visų 
pirkimų) kol kas dar neleidžia tikėtis didesnės naudos. Jeigu jis būtų visapusiškai prieinamas 
ir plačiau taikomas, būtų galima sutaupyti netgi 30 proc. viešiesiems pirkimams tenkančių 
išlaidų. Vis dėlto 14 valstybių narių jau įgyvendina viešųjų pirkimų etapą iki sutarties 
sudarymo, o 12 – etapą po sutarties sudarymo.

2007–2013 m. ES pagal Sanglaudos programą 15,2 mlrd. EUR skyrė informacijai ir ryšiams, 
o pagal Europos ekonomikos atkūrimo planą – 1,02 mlrd. EUR investicijoms į plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūrą, kad iki 2010 m. pabaigos jo aprėptis ES pasiektų 100 proc., tačiau šis 
tikslas nukeltas į 2013 m. Pasiūlyme „Europos infrastruktūros tinklų priemonė“ numatyta 
beveik 9,2 mlrd. EUR paramą skirti investicijoms į spartaus ir labai spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir visoje Europoje teikiamas skaitmenines paslaugas. Pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę bus teikiamos dotacijos eID, e. atpažinties, e. valdžios, 
e. viešojo pirkimo, e. sveikatos Europeana, e. teisingumo ir muitinės paslaugų plėtojimo 
infrastruktūrai įrengti, pagal šią priemonę bus užtikrinamas sąveikumas ir padengiamos 
infrastruktūros naudojimo Europos lygmeniu, susiejant valstybių narių infrastruktūrą, išlaidos. 

Piliečiams ir verslo subjektams galimybių teikia e. valdžios paslaugos, sukurtos pagal
vartotojų poreikius. Įgyvendinti e. valdžios paslaugas – valstybių narių pareiga. Europos 
fondas prisideda prie e. valdžios paslaugų sąveikumo ES mastu, o reikiamus finansinius, 
techninius ir žmogiškuosius išteklius didelį poveikį turinčioms e. valdžios paslaugoms įdiegti 
turi užtikrinti valstybės narės. Valstybės narės raginamos pradėti taikyti geriausią naujų 
technologijų, atvirų specifikacijų, novatoriškos architektūros derinį, kad visais lygmenimis 
galėtų teikti kvalifikuotas, veiksmingas, saugias ir tarpvalstybiniu mastu sąveikias e. valdžios 
paslaugas.

E. valdžios plėtra ES ir nacionaliniu mastu turėtų būti grindžiama viešojo administravimo 
institucijų bendradarbiavimu, visapusiškai laikantis pagrindinių Europos viešųjų paslaugų 
teikimo principų: subsidiarumo ir proporcingumo, pirmenybės teikimo vartotojų poreikiams, 
privatumo paisymo ir paslaugų teikimo daugeliu kanalų, įtraukties ir prieinamumo, saugumo, 
daugiakalbystės, administravimo supaprastinimo, skaidrumo, informacijos išsaugojimo, 
atvirumo, galimybės informaciją naudoti pakartotinai, technologinio neutralumo ir 
pritaikomumo, veiksmingumo ir našumo.


