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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna 
jako projekt przewodni 

(2011/2178(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dorobek prawny Wspólnoty w dziedzinie rynku wewnętrznego 
i społeczeństwa informacyjnego,

– uwzględniając komunikat Komisji „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji „Europejska agenda cyfrowa” 
(COM(2010)0245),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej 
dla Europy: 2015.eu1,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie 
Europejskiej agendy cyfrowej, 

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie 
strategii „Europa 2020”, w tym agendy cyfrowej (punkt 7),

– uwzględniając wytyczne w sprawie zamówień na technologie informacyjno-
komunikacyjne oparte na standardach – elementy dobrej praktyki, opublikowane przez 
Komisję 23 grudnia 2011 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji „Czerpanie korzyści z fakturowania 
elektronicznego w Europie” (COM(2010)0712),

– uwzględniając komunikat Komisji „Europejski plan działań na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2011–2015. Technologie informacyjno-komunikacyjne w 
służbie inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji publicznej” 
(COM(2010)743),

– uwzględniając komunikat Komisji „W kierunku interoperacyjności europejskich 
usług użyteczności publicznej – Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla 
europejskich usług użyteczności publicznej (załącznik 1) oraz Europejskie Ramy 
Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej (załącznik 
2)” (COM(2010)0744),

– uwzględniając komunikat Komisji „Plan działania na rzecz administracji elektronicznej 
w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług 
administracji publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich” (COM(2006)0173),

                                               
1Dz.U. C 81E z 15.3.2011, s. 45.
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– uwzględniając komunikat Komisji „Spójne ramy budowania zaufania na jednolitym 
rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług internetowych” (COM(2011)0942),

– uwzględniając komunikat Komisji „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. «Wspólnie na rzecz nowego 
wzrostu gospodarczego»” (COM(2011)0206),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej „Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ochrony krytycznej
infrastruktury informatycznej „Ochrona Europy przed zakrojonymi na szeroką skalę 
atakami i zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, bezpieczeństwa 
i odporności”,

– uwzględniając pakiet otwartych danych Komisji, opublikowany w grudniu 2011 r., na 
który składają się: komunikat Komisji „Otwarte dane – siła napędowa innowacji, wzrostu 
gospodarczego oraz przejrzystego zarządzania”, wniosek Komisji w sprawie dyrektywy 
zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego (COM(2011)0877) oraz decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w 
sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji (COM(2011)0833),

– uwzględniając badanie dotyczące gospodarczego wpływu informacji sektora 
publicznego, przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2011 r. (badanie 
Vickery’ego),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
(COM(2011)0635),

– uwzględniając komunikat Komisji „Spójne ramy budowania zaufania na jednolitym 
rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług internetowych” (COM(2011)0942),

– uwzględniając komunikat Komisji „Zielona księga – w kierunku zintegrowanego 
europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez 
Internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych” (COM(2006)0941),

– uwzględniając coroczne sprawozdanie z postępów w ramach zarządzania Europejską 
agendą cyfrową z 2011 r., opublikowane 22 grudnia 2011 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji „Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w 
dziedzinie technologii cyfrowych: najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 
2005–2009” (COM(2009)0390),

– uwzględniając badanie społecznego wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(SMART 2007/0068), opublikowane 30 kwietnia 2010 r.,

– uwzględniając badanie gospodarczego wpływu technologii informacyjno-
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komunikacyjnych (SMART 2007/0020), opublikowane w styczniu 2010 r.,

– uwzględniając sprawozdanie sporządzone dla Komisji „Plan działania na rzecz 
administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 – sprawozdanie z postępów” 
(SMART 2008/0042), opublikowane w listopadzie 2009 r.,

– uwzględniając konkluzje prezydencji szwedzkiej z dnia 10 listopada 2009 r. z konferencji 
w Visby dotyczącej stworzenia bodźców dla Unii online do roku 2015, 

– uwzględniając sprawozdanie prezydencji szwedzkiej „Ekologiczne społeczeństwo oparte 
na wiedzy – program polityczny w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
do roku 2015 na rzecz przyszłego europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy”, 
opublikowane we wrześniu 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji „Przetwarzanie w chmurze – sprawozdanie 
z konsultacji społecznych”, opublikowane 5 grudnia 2011 r., 

– uwzględniając komunikat Komisji „Plan działania na rzecz e-podpisu i e-identyfikacji 
w celu ułatwienia świadczenia transgranicznych usług publicznych na jednolitym rynku” 
(COM(2008)0798), 

– uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
opinie Komisji w sprawie ... (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) mają bezpośredni 
wpływ na obywateli UE w ich codziennym życiu oraz że konkurencyjny jednolity rynek 
cyfrowy, eliminujący wszystkie bariery dla transgranicznych usług elektronicznych 
i wolny od zakłóceń konkurencji, w znacznym stopniu by na nich skorzystał;

B. mając na uwadze, że sektor TIK odpowiada bezpośrednio za 5% PKB UE, a jego wartość 
rynkowa wynosi 660 mld EUR rocznie, jednakże o wiele bardziej przyczynia się on do 
ogólnego wzrostu produktywności (20% bezpośrednio z sektora TIK, a 30% z inwestycji 
w TIK);

C. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne mogą stanowić znaczący 
wkład w realizację strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia, 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zwiększenia wydajności, badań i rozwoju, 
energii, innowacji i środowiska;

D. mając na uwadze, że MŚP odgrywają szczególnie ważną rolę na rynku cyfrowym;

E. mając na uwadze, że choć tabela wyników agendy cyfrowej z 2011 r. ukazuje postęp, 
26% obywateli UE nigdy nie korzystało z Internetu i tylko 48% osób należących do grup 
najmniej uprzywilejowanych korzystało z Internetu;
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F. mając na uwadze, że jednolity rynek cyfrowy musi zapewnić skuteczny rozwój 
transeuropejskiej sieci łączności, stanowiącej efektywne połączenie sieci 
telekomunikacyjnych wszystkich regionów UE, oraz wyeliminować różnice między 
poziomami rozwoju infrastruktury w państwach członkowskich UE i pomiędzy nimi;

1. przyznaje, że sektor TIK wnosi istotny wkład w politykę przemysłową, konkurencyjność 
i bilans handlowy w UE; 

2. podkreśla, że dla strategii cyfrowej najważniejsi są użytkownicy i że w UE zachodzi 
pilna potrzeba wzmocnienia roli użytkowników i perspektywy społeczeństwa 
informacyjnego; 

Plan działań na rzecz administracji elektronicznej 

3. z zadowoleniem przyjmuje europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej 
na lata 2011–2015, Europejską Strategię Interoperacyjności (EIS) oraz Europejskie Ramy 
Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej (EPS); 

4. popiera ogólny cel zwiększenia w 2015 r. wykorzystania usług z zakresu administracji 
elektronicznej do 50% obywateli (z 41%) i 80% przedsiębiorstw (z 75%), lecz wzywa 
Komisję Europejską i państwa członkowskie do rozważenia minimalnych progów tych 
celów;

5. ubolewa nad tym, że zgodnie z tabelą wyników agendy cyfrowej z 2011 r. tylko 
50% użytkowników administracji elektronicznej wypełniało formularze drogą 
elektroniczną;

6. podkreśla, że Internet jest coraz częściej wykorzystywany w urządzeniach przenośnych 
zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorstwa, i wzywa do tego, aby usługi z zakresu 
administracji elektronicznej były dostępne i przystosowane do wielu kanałów odbioru, 
w tym mobilnego Internetu;

7. podkreśla, że administracja elektroniczna jest szczególnie korzystna dla obywateli UE 
oraz MŚP, często zmagających się z barierami nie do pokonania w przypadku 
prowadzenia działalności transgranicznej w UE, gdyż pozwala na ograniczenie kosztów 
administracyjnych; 

8. zwraca uwagę, że główne bariery w transgranicznym dostępie do usług elektronicznych 
administracji publicznej są związane ze stosowaniem identyfikacji elektronicznej 
i podpisów elektronicznych oraz że na szczeblu unijnym brakuje interoperacyjności;

9. jest zdania, że aby zapewnić skuteczne ogólnoeuropejskie, transgraniczne usługi z 
zakresu administracji elektronicznej, pozwalające na dwukierunkową lub automatyczną 
interakcję między administracją a obywatelami lub przedsiębiorstwami, niezbędne są 
jasne i spójne unijne ramy prawne na rzecz wzajemnego uznawania uwierzytelniania 
elektronicznego, identyfikacji elektronicznej i podpisów elektronicznych;

10. pozytywnie ocenia przyjęcie i wkład planu działania na rzecz e-podpisu i e-identyfikacji 
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oraz projekt pilotażowy STORK na rzecz interoperacyjności transgranicznych usług 
publicznych; wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy w sprawie podpisu 
elektronicznego oraz wzywa do sporządzenia decyzji mającej na celu zapewnienie 
wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania;

11. zwraca uwagę, że Komisja upoważniła Europejski Komitet Normalizacyjny, Europejski 
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki i Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych do aktualizacji i racjonalizacji europejskich ram prawnych 
w zakresie normalizacji podpisów elektronicznych; wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu corocznego sprawozdania z postępów opartego na 
sprawozdaniach składanych dwa razy w roku przez europejskie organy normalizacyjne;

12. podkreśla, że należy poddać ocenie systemy administracji elektronicznej i w razie 
potrzeby wprowadzić do nich zmiany, aby udostępnić je również użytkownikom z innych 
krajów; podkreśla, że niezbędna jest interoperacyjność na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i unijnym;

13. jest zdania, że interoperacyjność systemów administracji elektronicznej wymaga 
interoperacyjności krajowych infrastruktur klucza publicznego (Private Key 
Infrastructures, PKI) przy pomocy europejskiej służby walidacyjnej („europejskiego 
mostu”);

14. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu 
wytycznych dotyczących związków między ujednoliceniem standardów TIK i zamówień 
publicznych oraz zaproszeń do składania ofert w tym zakresie;

15. zachęca państwa członkowskie do opracowania krajowych strategii w dziedzinie 
administracji elektronicznej, zgodnie z celami i założeniami planu działań na rzecz 
administracji elektronicznej, zwłaszcza otwarcia rynku wewnętrznego;

16. wzywa państwa członkowskie do wykorzystania narzędzi TIK w celu zwiększenia 
przejrzystości i odpowiedzialności, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, 
usprawnienia procesów administracyjnych, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, 
oszczędzania zasobów publicznych i przyczyniania się do bardziej uczestniczącej 
demokracji przy jednoczesnym budowaniu zaufania i poczucia pewności;

17. podkreśla, że transgraniczne, interoperacyjne usługi administracji elektronicznej powinny 
czerpać korzyści z innowacyjnej architektury i technologii (chmury usług publicznych 
i architektura zorientowana na usługi) i wzywa do modernizacji infrastruktury 
administracji elektronicznej i internetowych usług użyteczności publicznej, w przypadku 
których stosuje się protokół IPv6;

18. podkreśla, że bezpieczny transgraniczny system administracji elektronicznej stanowi 
integralną część ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej; wzywa do wprowadzenia 
wystarczających środków na rzecz ochrony danych i prywatności oraz ograniczenia do 
minimum podatności na ataki cybernetyczne;

19. z zadowoleniem przyjmuje wkład programów IDA, IDABCD i ISA oraz szeroko 
zakrojonych programów pilotażowych w ramach Programu ramowego na rzecz 
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konkurencyjności i innowacji1, jak również forum ePractice w projektowanie i wdrażanie 
transgranicznych rozwiązań interoperacyjnych;

20. z zadowoleniem przyjmuje i popiera wniosek w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, 
w którym przeznacza się prawie 9,2 mld EUR na wsparcie inwestycji w szybkie i bardzo 
szybkie sieci szerokopasmowe oraz usługi cyfrowe o zasięgu ogólnoeuropejskim;

21. z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie pakietu otwartych danych i wzywa państwa 
członkowskie do wspierania ponownego wykorzystania w sposób innowacyjny 
informacji sektora publicznego (informacji innych niż osobowe); wzywa do zwiększenia 
zaangażowania władz lokalnych i regionalnych na rzecz dostępu do informacji sektora 
publicznego, aby usprawnić zapewnianie informacji społeczeństwu, przedsiębiorstwom 
i instytucjom oraz ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy na szczeblu lokalnym 
i regionalnym;

22. podkreśla znaczenie metod dokonywania pomiarów (jakościowych i ilościowych) 
skupionych na wydajności i skuteczności administracji elektronicznej i demokracji przy 
pomocy celów SMART2, które powinny być aktywnie wykorzystywane przez rządy;

23. ubolewa nad tym, że wykaz wszystkich kluczowych transgranicznych usług publicznych, 
który ma być udostępniony w Internecie do 2015 r., nie został jeszcze uzgodniony przez 
państwa członkowskie;

24. z zadowoleniem przyjmuje wnioski na rzecz podniesienia poziomu edukacji i 
umiejętności w zakresie technologii cyfrowych oraz włączenia cyfrowego, szczególnie 
wniosku o ustanowienie znajomości technologii cyfrowych i związanych z tym 
elementów priorytetem do celów rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (2014–2020);

25. ubolewa nad opóźnieniami w pracach nad wnioskiem ustawodawczym mającym na celu 
zapewnienie pełnego dostępu do stron internetowych sektora publicznego do 2015 r.; 
z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz włączenia cyfrowego i wzywa do 
wdrożenia inicjatywy dostępności sieci (WAI), w tym Wytycznych dotyczących 
dostępności treści internetowych (WCAG) w odniesieniu do portali administracji 
elektronicznej;

Elektroniczne zamówienia publiczne

26. podkreśla, że elektroniczne zamówienia publiczne umożliwiają udzielanie unijnych 
zamówień publicznych, a organy publiczne mają dzięki nim maksymalny wybór, co
przełoży się na racjonalne wydawanie pieniędzy, przejrzystość, wzmocnienie rynku 
wewnętrznego i konkurencji;

27. podkreśla, że wydatki publiczne UE-27 stanowią 16% PKB, i wzywa do rozpoczęcia 
stosowania najpóźniej do 2015 r. elektronicznych zamówień publicznych w odniesieniu 

                                               
1SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES.
2SMART: skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne, terminowe.
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do wszystkich zamówień publicznych; wzywa do wykorzystywania elektronicznych 
zamówień publicznych również w odniesieniu do koncesji;

28. ubolewa nad tym, że w 2010 r. tylko 13% europejskich przedsiębiorstw wykorzystało 
Internet do przekazania ofert organom publicznym za pośrednictwem publicznego 
elektronicznego systemu przetargów; wzywa państwa członkowskie, by zachęcały MŚP 
do korzystania z elektronicznych zamówień publicznych;

29. podkreśla, że elektroniczne zamówienie publiczne obejmuje dwa etapy - przed1i po 
przydzieleniu zamówienia2; wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia 
i zintegrowania obu etapów na swoich portalach elektronicznych zamówień publicznych 
do 2015 r.;

30. zwraca uwagę na pomyślne działania szeroko zakrojonych projektów pilotażowych 
w zakresie elektronicznych zamówień publicznych PEPPOL i e-CERTIS;

31. podkreśla, że krajowe systemy elektronicznych zamówień publicznych muszą być 
bardziej zaawansowane, aby ułatwiać świadczenie usług transgranicznych i aby 
umożliwiać pełne wdrożenie dyrektywy usługowej;

32. wzywa Komisję do przekazania białej księgi dotyczącej wzajemnego połączenia 
zdolności w dziedzinie elektronicznych zamówień publicznych w UE – strategii na rzecz 
elektronicznych zamówień publicznych;

E-fakturowanie

33. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę w zakresie e-fakturowania, która ma na celu 
uczynienie z e-fakturowania głównego sposobu fakturowania w UE do 2020 r., oraz 
decyzję Komisji ustanawiającą europejskie wielostronne forum w sprawie fakturowania 
elektronicznego (EMSFEI);

34. podkreśla znaczne korzyści płynące z e-fakturowania (krótszy okres płatności, mniej 
błędów, sprawniejsze pobieranie podatku VAT, ograniczenie kosztów drukowania 
i wysyłki oraz przetwarzanie zintegrowane z przedsiębiorstwem);

35. ma świadomość rozdrobnienia rynku na skutek krajowych zasad e-fakturowania; ubolewa 
nad tym, że tylko 22% MŚP otrzymuje lub wysyła e-faktury;

36. z zadowoleniem przyjmuje nowe zasady dotyczące podatku VAT3w zakresie 
e-fakturowania oraz dążenia do równoważnego traktowania faktur papierowych 
i elektronicznych;

37. podkreśla istotne znaczenie pewności prawa, jasnego środowiska technicznego oraz 
                                               
1Elektroniczne zawiadomienie, przetarg elektroniczny, elektroniczne przekazanie oferty, zatwierdzenie podpisu 
elektronicznego.
2Złożenie zamówienia drogą elektroniczną, fakturowanie elektroniczne, płatność elektroniczna, wykorzystanie 
podpisu elektronicznego.
3Dyrektywa 2010/45/UE.
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otwartych, interoperacyjnych rozwiązań w zakresie e-fakturowania opartych na 
wspólnych wymogach prawnych, procesach biznesowych i normach technicznych 
ułatwiających przyjęcie ich na dużą skalę;

38. zachęca przemysł oraz europejskie organizacje normalizacyjne do kontynuowania 
wysiłków na rzecz wspierania konwergencji w kierunku wspólnego modelu danych na 
potrzeby faktur elektronicznych;

39. docenia inicjatywy Danii, Finlandii, Włoch, Hiszpanii i Szwecji mające na celu 
wprowadzenie obowiązku e-fakturowania w odniesieniu do organów publicznych 
i wzywa do tego, aby do 2016 r. e-fakturowanie stało się obowiązkowe dla zamówień 
publicznych;

40. zwraca uwagę, że transgraniczne problemy związane z interoperacyjnością w zakresie 
podpisów elektronicznych spowalniają proces przyjęcia transgranicznych rozwiązań 
z zakresu e-fakturowania;

41. wzywa Komisję do wykorzystania europejskiego wielostronnego forum w sprawie 
fakturowania elektronicznego do zbadania aspektów prawnych i koordynowania 
inicjatyw krajowych; wzywa Komisję do przedstawiania co roku sprawozdań i zachęca 
posłów do PE do udziału w posiedzeniach forum;

42. zachęca państwa członkowskie do ustanowienia krajowych forów w sprawie 
fakturowania elektronicznego ze zrównoważoną reprezentacją zainteresowanych stron;

43. stwierdza, że konsumenci mający ograniczony dostęp do Internetu lub niemający go 
wcale nie powinni być ignorowani oraz że konsumenci powinni mieć zawsze możliwość 
otrzymywania faktur w formie papierowej;

Uwagi ogólne

44. uznaje wartość dodaną 132 projektów realizowanych w ramach priorytetów 
strategicznych programu CIP-ICT-PSP i podkreśla znaczenie badań, rozwoju i innowacji 
w tworzeniu i usprawnianiu usług transgranicznych; wzywa do wspierania „łatwego 
i szybkiego” dostępu do unijnych środków finansowych na badania i rozwój w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz do zwiększenia przydziału środków 
finansowych na transgraniczne usługi i infrastrukturę administracji elektronicznej na lata 
2014–2020;

45. wzywa Komisję do dokonywania rocznej oceny celów agendy cyfrowej, zwłaszcza tych 
związanych z planem działań na rzecz administracji elektronicznej, oraz do 
przekazywania Parlamentowi Europejskiemu rocznych sprawozdań;

46. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła strategię „Europa 2020” mającą na celu inteligentny 
i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oraz usprawnienie zarządzania 
gospodarczego. Jedną z 7 inicjatyw przewodnich europejskiej strategii rozwoju jest 
Europejska agenda cyfrowa – strategia wykorzystania potencjału, jaki zapewnia szybki postęp 
technologii cyfrowych.

Bardzo ważnym elementem Europejskiej agendy cyfrowej są technologie informacyjno-
komunikacyjne w służbie inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i innowacyjnej 
administracji elektronicznej. Oto niektóre działania związane z administracją elektroniczną: 
wspieranie jednolitych transgranicznych usług administracji elektronicznej w ramach 
jednolitego rynku (84), państwa członkowskie powinny zapewnić pełną interoperacyjność 
usług administracji elektronicznej (89), zagwarantować, aby pojedyncze punkty kontaktowe 
funkcjonowały jako pełnoprawne centra e-administracji (90), uzgodnić wspólną listę 
kluczowych transgranicznych usług publicznych (91), wspierać unijne normy, badania 
interoperacyjności i certyfikację systemów e-zdrowia (77), zaproponowanie zalecenia 
określającego minimalny wspólny zestaw danych pacjenta (76), decyzja Parlamentu i Rady 
w sprawie wzajemnego uznawania elektronicznych dowodów osobistych (83), realizacja 
transgranicznych usług z zakresu e-środowiska (86), biała księga w sprawie wzajemnych 
połączeń zdolności elektronicznych zamówień publicznych w UE (87), proponowanie 
przepisów dotyczących interoperacyjności TIK (21), zapewnienie wytycznych w sprawie 
normalizacji i zamówień publicznych w zakresie TIK (23).

Tablica wyników agendy cyfrowej z 2011 r. przedstawia następujące postępy: 65% ludności 
regularnie korzysta z Internetu, zasięg sieci szerokopasmowych osiągnął 95,3% (zasięg na 
obszarach wiejskich objął jedynie 82,4% ludności wiejskiej), liczba abonentów powyżej 
10 Mbps sięgnęła prawie 30%, 28,7% gospodarstw domowych mogło korzystać z dostępu do 
szybkości co najmniej 30 Mbps, 40% ludności korzystało z Internetu w celu nabywania 
towarów i usług, 57% użytkowników Internetu zajmowało się handlem elektronicznym, 
udział osób dokonujących transgranicznego nabycia drogą elektroniczną sięgnął 8,8%, 
28% MŚP dokonało zakupów przez Internet, a 12,9% – sprzedaży. 

Administracja elektroniczna polega na wykorzystywaniu narzędzi i systemów dostępnych 
dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) w celu świadczenia na rzecz 
obywateli i przedsiębiorstw lepszych usług publicznych. Rozwój administracji elektronicznej 
w większości państw członkowskich uznaje się z jednej strony za oparty na biurotyce, sieci 
wzajemnych połączeń między organami administracji publicznej, a z drugiej strony – na 
tworzeniu właściwych treści i aplikacji cyfrowych.

Na szczeblu unijnym od 2001 r. monitoruje się 20 podstawowych usług publicznych: 12 usług 
na rzecz obywateli (podatki dochodowe, poszukiwanie pracy, świadczenia zabezpieczenia 
społecznego, dokumenty osobiste, rejestracja pojazdów, pozwolenie na budowę, zgłoszenie 
na policję, biblioteki publiczne, zaświadczenia o stanie cywilnym, zmiana adresu, e-zdrowie) 
i 8 na rzecz przedsiębiorstw (składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, podatek od 
osób prawnych, VAT, rejestracja firmy, przekazanie danych do urzędu statystycznego, 
deklaracja celna, pozwolenia środowiskowe, zamówienia elektroniczne). Postęp w 
przenoszeniu tych usług na drogę elektroniczną mierzy się za pomocą 4-poziomowych ram: 
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umieszczenie informacji w Internecie, interakcja jednokierunkowa (pobieranie formularzy), 
interakcja dwukierunkowa (pobieranie formularzy, wypełnianie formularzy w Internecie) 
i pełna transakcja elektroniczna obejmująca dostawę i płatność.

Administracja elektroniczna była głównym elementem planów działania e-Europa, eEurope+, 
eEurope2005 oraz ram polityki „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Zgodnie z 9. oceną porównawczą średnia dostępność elektronicznych usług publicznych 
w UE osiągnęła w 2010 r. 82%. Najlepsze wyniki osiągnęły Austria, Irlandia, Włochy, Malta, 
Portugalia i Szwecja. Ocena pokazuje, że usługi dla przedsiębiorstw są bardziej 
zaawansowane niż te dla obywateli. 

Konkurencyjny rynek cyfrowy wymaga ograniczenia biurokracji i wprowadzenia 
usprawnionych usług publicznych niezbędnych do założenia firmy. 55% usług niezbędnych 
do założenia firmy świadczonych jest bądź to za pośrednictwem specjalnego portalu lub 
w sposób automatyczny w Austrii, Danii, Estonii, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Tylko 
46% usług przydatnych dla bezrobotnych świadczonych jest za pośrednictwem specjalnego 
portalu. Jeśli chodzi o stopień elektronicznego zaawansowania 20 podstawowych usług, 
liderami w tym zakresie są Malta, Portugalia, Szwecja, Austria, Słowenia i Estonia. 

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu w 2010 r. 66% małych, 85% średnich 
i 90% dużych przedsiębiorstw przekazywało organom publicznym wypełnione formularze 
drogą elektroniczną. Najczęstszym rodzajem interakcji przedsiębiorstw z organami 
publicznymi w krajach UE-27 przy wykorzystaniu Internetu było pobieranie formularzy 
elektronicznych (76%), a następnie uzyskiwanie informacji (74%) i dostarczenie 
wypełnionych formularzy (69%). W przypadku UE-27 ponad 70% przedsiębiorstw, które 
dostarczyły wypełnione formularze drogą elektroniczną, korzystały z Internetu w celu 
złożenia deklaracji VAT (76%) lub zadeklarowania składek na ubezpieczenie społeczne 
swoich pracowników (72%) odpowiednim krajowym organom publicznym. 
54% przedsiębiorstw korzystało z Internetu w celu złożenia deklaracji dotyczących podatku 
od osób prawnych, a tylko 31% korzystało z Internetu w celu złożenia deklaracji celnych lub 
akcyzowych.

W 2010 r. małe gminy były aż dwa razy mniej dostępne w Internecie niż te większe. Państwa 
członkowskie powinny wspierać zwłaszcza małe organy administracji lokalnej, które mają 
mniejsze możliwości (strategię, finansowanie i zdolności) świadczenia usług elektronicznych.

Kluczowe czynniki

Kluczowe czynniki, szczególnie zarządzanie identyfikacją elektroniczną (eIDM), 
interoperacyjność i otwarte standardy, to najważniejsze warunki wstępne skutecznej 
administracji elektronicznej. 

Skuteczny system administracji elektronicznej zapewniający dwukierunkową lub 
automatyczną interakcję między administracją a obywatelami lub przedsiębiorstwami 
wymaga wzajemnego uznawania i interoperacyjności elektronicznej identyfikacji, 
uwierzytelniania, elektronicznych podpisów oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI).
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Na szczeblu unijnym interoperacyjność oznacza, że aplikacja administracji elektronicznej 
w danym kraju akceptuje podpisy elektroniczne wysyłane przez osoby fizyczne lub prawne 
z innych krajów, nawet jeśli podpis jest tworzony przy pomocy poświadczeń pochodzących 
z podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne działającego w innym kraju. Ponieważ wiele 
aplikacji opiera się tylko na podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne akredytowanych 
przez ich krajowy organ akredytacyjny, pełna operacyjność oznaczałaby, że ich własny 
krajowy organ akredytacyjny musiałby akredytować zagraniczny podmiot świadczący usługi 
certyfikacyjne albo należałoby ustanowić wielostronne umowy między organami 
akredytacyjnymi z poszczególnych krajów. 

Państwa członkowskie stosują różne modele w aplikacjach administracji elektronicznej 
wykorzystujących podpisy elektroniczne, przy czym większość krajów UE przyjęło w swoich 
aplikacjach administracji elektronicznej podpisy elektroniczne, nie uwzględniając podpisów 
elektronicznych tworzonych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w innych krajach. Ramy 
regulacyjne, techniczne i organizacyjne są zawsze formułowane ze ściśle krajowego punktu 
widzenia. Wiele aplikacji opiera się wyłącznie na podmiotach świadczących usługi 
certyfikacyjne akredytowanych przez ich krajowe organy akredytacyjne. Oznacza to, że 
obcokrajowcy muszą fizycznie zarejestrować się w kraju, w którym wykorzystuje się 
aplikację. Tylko nieliczne krajowe aplikacje administracji elektronicznej są dostępne dla 
obcokrajowców: Finlandia – Lomake.fi (serwis oferujący formularze elektroniczne sektora 
publicznego), Irlandia – internetowa usługa podatkowa ROS, Holandia – Elektronische 
aangifte, Słowenia – państwowy portal oferujący kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw 
(one stop shop), Szwecja – serwis internetowy umożliwiający rejestrację firmy. 

Główną przeszkodą dla transgranicznego wykorzystywania podpisów elektronicznych jest 
brak zaufania do podpisów elektronicznych pochodzących z innego kraju oraz trudność 
w weryfikowaniu tych podpisów. W odniesieniu do podobnych aplikacji kraje niekoniecznie 
wymagają tego samego rodzaju podpisu elektronicznego. Może się zdarzyć, że ta sama 
aplikacja w jednym kraju opiera się tylko na znaku identyfikacyjnym użytkownika lub 
ochronie hasłem, zaś inna wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku 
transakcji tego samego typu. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o poziomie 
bezpieczeństwa podpisów w aplikacjach elektronicznej administracji i elektronicznego 
zarządzania państwa członkowskie powinny uwzględnić interoperacyjność transgraniczną. 

Państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu wymogów swoich ram w zakresie 
podpisów elektronicznych w celu wyeliminowania przeszkód w dostawie usług 
transgranicznych. Interoperacyjne aplikacje z zakresu transgranicznej administracji 
elektronicznej powinny opierać się na podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne, które 
nie narzucają konkretnych, nieujednoliconych interfejsów. 

Znaczący krok w kierunku interoperacyjnego i transgranicznego zastosowania 
(kwalifikowanych) podpisów elektronicznych osiągnięto poprzez przyjęcie decyzji 
2009/767/WE w celu ustanowienia wymogów ram wspólnotowych w sprawie zaufanych list 
podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zwłaszcza tych wydających kwalifikowane 
certyfikaty.

Komisja Europejska zaproponuje przegląd dyrektywy dotyczącej podpisu elektronicznego 
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w celu zapewnienia transgranicznego uznawania i interoperacyjności bezpiecznych systemów 
uwierzytelniania elektronicznego oraz decyzję mającą na celu zapewnienie wzajemnego 
uznawania identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego w całej UE.

Ogólnoeuropejska, interoperacyjna administracja elektroniczna musi w pełni wykorzystywać 
innowacyjne podejście techniczne, np. chmury usług publicznych i architekturę zorientowaną 
na usługi (architekturę SOA). Architektura zorientowana na usługi zwiększa transgraniczną 
interoperacyjność systemów administracji elektronicznej za pomocą rozbudowanej 
architektury modułowej. Umożliwiając ponowne wykorzystanie usług, przekazywanie 
informacji i oddzielenie usług od ich interfejsów, architektura SOA zwiększa 
interoperacyjność administracji elektronicznej i udział wielu usługodawców. Na przykład 
w administracji elektronicznej systemy bezpieczeństwa muszą być niezależne od 
aplikacji i skalowalne. Innowacyjna administracja elektroniczna wymaga również 
modernizacji infrastruktury administracji elektronicznej, w przypadku której 
wykorzystuje się protokół IPv6 (portale, strony internetowe, aplikacje itd.). 

Usługi o dużym zasięgu

Wdrożenie usług administracji elektronicznej o dużym zasięgu przyczynia się do 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w służbie inteligentnej, 
zrównoważonej i innowacyjnej administracji. Usługi o dużym zasięgu są ważne dla 
ograniczania kosztów, transgranicznej interoperacyjności i osiągnięcia jednolitego 
rynku.

Biorąc pod uwagę, że rynek zamówień publicznych stanowi 16% PKB UE, a MŚP 
stanowią 99% europejskich przedsiębiorstw, należy zwrócić szczególną uwagę na 
transgraniczną interoperacyjność systemów zamówień elektronicznych oraz na masowe 
przyjęcie e-fakturowania. Choć 70% organów publicznych rozpoczęło prace w zakresie 
zamówień elektronicznych, ich ogólne wykorzystanie (5% wszystkich zamówień) nie 
pozwala jeszcze na duże korzyści. Gdy będą one w pełni dostępne i powszechnie 
stosowane, mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów zakupów organów publicznych 
nawet o 30%. Mimo to odpowiednio 14 i 12 państw członkowskich jest obecnie w fazie 
wdrażania etapu przed i po udzieleniu zamówienia. 

Na lata 2007–2013 UE przeznaczyła w ramach programu spójności 15,2 mld EUR na 
informatyzację i komunikację, a w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej 
1,02 mld na inwestycje w szerokopasmową infrastrukturę w celu osiągnięcia stuprocentowego 
zakresu w UE do końca 2010 r. (cel przesunięty na 2013 r.). We wniosku w sprawie 
instrumentu „Łącząc Europę” przewidziano prawie 9,2 mld EUR na wsparcie inwestycji 
w szybkie i bardzo szybkie sieci szerokopasmowe oraz usługi cyfrowe o zasięgu 
ogólnoeuropejskim. Instrument „Łącząc Europę” zapewni dotacje na budowę infrastruktury 
niezbędnej do rozpowszechnienia dowodów elektronicznych, identyfikacji elektronicznej, 
administracji elektronicznej, zamówień elektronicznych, e-zdrowia, Europeany, 
e-sprawiedliwości i usług celnych, będzie też służyć zapewnieniu interoperacyjności 
i pokryciu kosztów utrzymania infrastruktury na szczeblu europejskim, łącząc ze sobą 
infrastruktury poszczególnych państw członkowskich. 

Obywatele i przedsiębiorstwa będą czerpać korzyści z usług administracji elektronicznej 
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dostosowanej do potrzeb użytkowników. Za wdrożenie usług administracji elektronicznej 
odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie. Poza europejskim funduszem
przyczyniającym się do ogólnoeuropejskiej interoperacyjności usług administracji 
elektronicznej państwa członkowskie muszą zapewnić niezbędne zasoby finansowe, 
techniczne i ludzkie na rzecz wdrożenia usług administracji elektronicznej o dużym zasięgu. 
Zachęca się państwa członkowskie do przyjęcia optymalnego zestawu nowych technologii, 
otwartej specyfikacji oraz innowacyjnej architektury w celu sprawnego świadczenia 
skutecznych, bezpiecznych i transgranicznych interoperacyjnych usług administracji 
elektronicznej na wszystkich szczeblach.

Rozwój administracji elektronicznej przez UE i państwa członkowskie powinien opierać się 
na współpracy między organami administracji publicznej z pełnym poszanowaniem zasad 
leżących u podstaw europejskich usług publicznych: poszanowania zasady pomocniczości 
i proporcjonalności, zorientowania na użytkowniku, poszanowania prywatności i dostawy 
usług wieloma kanałami, włączenia i dostępności, bezpieczeństwa, wielojęzyczności, 
upraszczania procedur administracyjnych, przejrzystości, ochrony informacji, otwartości, 
ponownego wykorzystywania, neutralności technologicznej i możliwości dostosowywania 
rozwiązań, skuteczności i efektywności.


