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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o piaţă unică digitală competitivă - guvernarea electronică ca vârf de lance

(2011/2178(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere acquis-ul comunitar în domeniul pieţei interne şi al societăţii 
informaţionale,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 - O strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” 
(COM (2010) 0245),

– având în vedere Rezoluţia sa din 5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă digitală pentru 
Europa: 2015.eu1,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 31 mai 2010 privind „O Agendă 
digitală pentru Europa”,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 privind strategia 
Europa 2020, inclusiv Agenda digitală (punctul 7),

– având în vedere Ghidul privind achiziţiile publice de TIC bazate pe standarde – Elemente 
de bună practică, publicat de Comisie la 23 decembrie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Cum poate Europa să profite din plin 
de avantajele facturării electronice” (COM(2010)0712),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Planul european de acţiune privind 
guvernarea electronică 2011-2015 – Exploatarea TIC pentru promovarea unei guvernări 
inteligente, sustenabile şi inovatoare” (COM(2010)0743),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către interoperabilitatea serviciilor 
publice europene” – Strategia europeană de interoperabilitate pentru serviciile publice 
europene (EIS, anexa 1) şi Cadrul european de interoperabilitate pentru serviciile publice 
europene (EIF, anexa 2) (COM(2010)0744),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acţiune pentru e-guvernare 
i2010 – Accelerarea introducerii e-guvernării în Europa în beneficiul tuturor” 
(COM(2006)0173),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru coerent de consolidare a 
încrederii în piaţa unică digitală a comerţului electronic şi a serviciilor online” 
(COM(2011)0942),

                                               
1 JO C 81E, 15.3.2011, p. 45.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piaţa unică –
Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii: Împreună pentru o 
nouă creştere” (COM(2011)0206),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2011 privind protecţia 
infrastructurilor critice de informaţie „Realizări şi etape următoare: către un context 
global de securitate cibernetică”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 martie 2009 privind protecţia 
infrastructurilor critice de informaţie – „Protejarea Europei de atacuri cibernetice şi 
perturbaţii de amploare: ameliorarea gradului de pregătire, a securităţii şi a rezilienţei”,

– având în vedere pachetul de măsuri al Comisiei privind datele deschise, publicat în luna 
decembrie 2011, constând în: Comunicarea Comisiei intitulată „Datele deschise – Un 
motor al inovării, al creşterii şi al guvernanţei transparente”, propunerea Comisiei de 
directivă de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din 
sectorul public (COM(2011)0877) şi Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 privind 
reutilizarea documentelor Comisiei (COM(2011)0833),

– având în vedere studiul privind impactul economic al informaţiilor din sectorul public, 
coordonat de Comisia Europeană în 2011 (studiul Vickery - Vickery study),

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind Legislaţia europeană comună în materie de vânzare 
(COM(2011)0635),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru coerent de consolidare a 
încrederii în piaţa unică digitală a comerţului electronic şi a serviciilor online” 
(COM(2011)0942),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Cartea verde – către o piaţă integrată 
europeană a plăţilor prin card, internet şi dispozitiv mobil” (COM(2006)0941),

– având în vedere Raportul anual de activitate pentru 2011 privind Agenda digitală pentru 
Europa, publicat la 22 decembrie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Raport privind competitivitatea 
digitală a Europei - Principalele realizări ale strategiei i2010 în perioada 2005-2009” 
(COM(2009)0390),

– având în vedere studiul privind impactul social al TIC – SMART 2007/0068, publicat la 
30 aprilie 2010,

– având în vedere analiza privind impactul economic al raportului TIC – SMART 
2007/0020, publicată în luna ianuarie 2010 (SMART 2007/0020),

– având în vedere raportul pregătit pentru Comisie, intitulat „Plan de acţiune pentru e-
guvernare i2010 – Studiu privind progresul” (SMART 2008/0042), publicat în luna 
noiembrie 2009,
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– având în vedere concluziile preşedinţiei suedeze din 10 noiembrie 2009, din cadrul 
conferinţei de la Visby, privind crearea condiţiilor prealabile pentru o Uniune digitală 
până în 2015,

– având în vedere raportul preşedinţiei suedeze „Societatea ecologică bazată pe cunoaştere 
– O agendă politică a TIC până în 2015 pentru viitoarea societate bazată pe cunoaştere 
din Europa”, publicat în luna septembrie 2009,

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Cloud Computing: raport de consultare 
publică”, publicat la 5 decembrie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acţiune privind semnăturile 
electronice şi identificarea electronică pentru facilitarea furnizării de servicii publice 
transfrontaliere pe piaţa unică” (COM(2008)0798),

– având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru ...., (A7-0000/2012),

A. întrucât tehnologia informaţiilor şi a comunicării (TIC) îi afectează în mod direct pe 
cetăţenii UE în viaţa zilnică şi întrucât o piaţă unică digitală competitivă, care elimină 
toate barierele din calea serviciilor transfrontaliere şi nu este afectată de denaturări ale 
concurenţei, le-ar aduce beneficii considerabile cetăţenilor;

B. întrucât sectorul TIC generează în mod direct 5 % din PIB-ul UE şi are o valoare de piaţă 
de 660 de miliarde de euro anual, având însă o contribuţie mult mai mare la creşterea 
globală a productivităţii (20 % provenind direct din sectorul TIC şi 30 % din investiţiile 
în TIC);

C. întrucât TIC poate aduce o contribuţie semnificativă la strategia UE 2020, în special în 
ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, creşterea durabilă a productivităţii şi a 
economiei, cercetarea şi dezvoltarea, energia, inovarea şi mediul;

D. întrucât IMM-urile joacă un rol deosebit de important pe piaţa digitală;

E. întrucât tabloul de bord al Agendei digitale pentru 2011 indică un progres, însă 26 % 
dintre cetăţenii UE nu au folosit niciodată internetul şi numai 48 % dintre persoanele care 
aparţin grupurilor defavorizate au folosit internetul;

F. întrucât o piaţă unică digitală competitivă trebuie să asigure dezvoltarea cu succes a 
reţelei transeuropene de comunicaţii, să coreleze efectiv reţelele de telecomunicaţii din 
toate regiunile UE şi să elimine disparităţile dintre nivelurile de dezvoltare a 
infrastructurii din şi dintre statele membre ale UE,

1. recunoaşte contribuţia importantă pe care sectorul TIC o are în raport cu politica 
industrială, competitivitatea şi balanţa comercială a UE;
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2. subliniază faptul că utilizatorii sunt elementele esenţiale ale strategiei digitale şi că rolul 
şi perspectivele acestora în cadrul societăţii informaţionale trebuie să fie consolidate de 
urgenţă în UE;

Planul de acţiune privind guvernarea electronică

3. salută adoptarea Planului de acţiune privind guvernarea electronică 2011-2015, a 
Strategiei europene de interoperabilitate (EIS) şi a Cadrului european de interoperabilitate 
(EIF) pentru serviciile publice europene (SPE);

4. susţine obiectivul general privind creşterea nivelului de utilizare a serviciilor de 
guvernare electronică în 2015 la 50 % dintre cetăţeni (de la 41 %) şi la 80 % dintre 
întreprinderi (de la 75 %), dar solicită Comisiei şi statelor membre să considere aceste 
obiective drept praguri minime;

5. regretă faptul că, potrivit tabloului de bord al Agendei digitale pentru 2011, numai 50 % 
dintre utilizatorii serviciilor de guvernare electronică au completat formulare online;

6. subliniază faptul că internetul este utilizat într-o măsură tot mai mare pe dispozitivele 
mobile, atât de cetăţeni, cât şi de întreprinderi, şi solicită asigurarea unor servicii de 
guvernare electronică accesibile şi adaptate la mai multe canale de distribuţie, inclusiv la 
internetul mobil;

7. subliniază faptul că o guvernare electronică este deosebit de benefică pentru cetăţenii şi 
IMM-urile din UE, cu avantaje datorate costurilor administrative scăzute, întrucât, 
adesea, cetăţenii şi IMM-urile se confruntă cu obstacole insurmontabile atunci când 
operează la nivel transfrontalier în UE;

8. constată că obstacolele majore în calea accesului transfrontalier la serviciile electronice 
ale administraţiilor publice sunt legate de utilizarea semnăturilor şi identificării 
electronice şi că interoperabilitatea este absentă la nivelul UE;

9. consideră că, pentru a asigura servicii transfrontaliere eficiente de guvernare electronică 
la nivelul UE, garantând o interacţiune reciprocă şi/sau automată între administraţii şi 
cetăţeni şi/sau întreprinderi, este necesar un cadru juridic comunitar, coerent şi clar, 
privind recunoaşterea reciprocă a autentificării, identificării şi semnăturii electronice;

10. salută adoptarea Planului de acţiune privind semnăturile electronice şi identificarea 
electronică, precum şi contribuţia acestui plan, dar şi a proiectului-pilot STORK, la 
interoperabilitatea serviciilor publice transfrontaliere; solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva privind semnăturile electronice şi solicită elaborarea unei decizii pentru a 
asigura recunoaşterea reciprocă a identificării şi autentificării electronice;

11. constată că Comisia a însărcinat CEN, Cenelec şi ETSI să actualizeze şi să raţionalizeze 
cadrul european de standardizare privind semnăturile electronice; solicită Comisiei să 
prezinte PE un raport anual de activitate, bazat pe rapoartele semestriale ale organismelor 
europene de standardizare;
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12. subliniază faptul că aplicaţiile de guvernare electronică ar trebui revizuite şi, dacă este 
necesar, modificate pentru a fi accesibile şi pentru utilizatorii nerezidenţi; subliniază 
faptul că interoperabilitatea este necesară la nivel local, regional şi naţional, precum şi la 
nivelul UE;

13. consideră că interoperabilitatea aplicaţiilor de guvernare electronică necesită 
interoperabilitatea infrastructurilor cu cheie privată (Private Key Infrastructures-PKI) 
naţionale printr-un serviciu european de validare (punte europeană);

14. salută consultarea publică lansată cu privire la proiectele de orientări referitoare la 
legăturile dintre standardizarea TIC şi achiziţiile publice şi solicită o propunere pe această 
temă;

15. invită statele membre să elaboreze strategii naţionale de guvernare electronică, în 
conformitate cu obiectivele şi scopurile Planului de acţiune privind guvernarea 
electronică, în special cu deschiderea pieţei interne;

16. solicită statelor membre să utilizeze instrumentele TIC pentru a îmbunătăţi transparenţa şi 
responsabilizarea, pentru a reduce sarcina administrativă, a îmbunătăţi procesele 
administrative, a reduce emisiile de dioxid de carbon, a economisi resursele publice şi a 
contribui la o democraţie mai participativă, consolidând în acelaşi timp nivelul de 
încredere şi de convingere;

17. subliniază faptul că serviciile interoperabile transfrontaliere de guvernare electronică ar 
trebui să beneficieze de o arhitectură şi de tehnologii inovatoare („nor” de servicii publice 
şi arhitectura orientată spre servicii) şi solicită modernizarea la nivel IPv6 a infrastructurii 
de guvernare electronică relevante şi a serviciilor online de interes public;

18. subliniază faptul că un sistem transfrontalier sigur de guvernare electronică reprezintă o 
parte integrantă din protecţia a infrastructurilor critice europene; solicită aplicarea unor 
măsuri suficiente pentru a asigura protecţia confidenţialităţii şi a datelor şi pentru a 
reduce la minimum vulnerabilitatea în faţa atacurilor cibernetice;

19. salută contribuţia programelor IDA, IDABCD şi ISA şi a proiectelor-pilot pe scară largă 
PCI1, precum şi a forumului ePractice la elaborarea şi punerea în aplicare a soluţiilor 
transfrontaliere interoperabile;

20. salută şi susţine propunerea privind Facilitatea „Conectarea Europei” (CEF), care alocă 
aproximativ 9,2 miliarde de euro pentru susţinerea investiţiilor în reţele în bandă largă 
rapide şi foarte rapide şi în servicii digitale paneuropene;

21. salută adoptarea pachetului de măsuri privind datele deschise şi solicită statelor membre 
să susţină reutilizarea în mod inovator a informaţiilor din sectorul public (informaţii fără 
caracter personal); solicită o mai mare implicare a autorităţilor locale şi regionale cu 
privire la accesul la informaţiile din sectorul public pentru a îmbunătăţi furnizarea de 
informaţii pentru public, întreprinderi şi instituţii, precum şi pentru a facilita crearea de 
noi locuri de muncă la nivel local şi regional;

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES.
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22. subliniază importanţa metodologiilor de măsurare (cantitative şi calitative), axate pe 
eficienţa şi eficacitatea guvernării electronice şi a democraţiei, folosind obiective 
SMART1, care ar trebui să fie utilizate în mod activ în cadrul administraţiilor;

23. regretă faptul că statele membre nu au aprobat încă lista tuturor serviciilor publice 
transfrontaliere esenţiale, care să fie puse la dispoziţie online până în 2015;

24. salută propunerile de creştere a gradului de alfabetizare digitală, de dezvoltare a 
competenţelor digitale şi a incluziunii electronice, în special propunerea de a transforma 
alfabetizarea digitală şi componentele conexe într-o prioritate a Regulamentului privind 
Fondul social european (2014-2020);

25. regretă faptul că propunerea legislativă, care vizează să asigure până în 2015 
accesibilitatea deplină a site-urilor de internet ale sectorului public, este amânată; salută 
Foaia de parcurs privind incluziunea digitală şi solicită punerea în aplicare a Iniţiativei 
privind accesibilitatea site-urilor web (WAI), inclusiv a Orientărilor privind 
accesibilitatea conţinutului web (WCAG) pentru portalurile de guvernare electronică;

Sistemul de achiziţii publice electronice

26. subliniază faptul că sistemul de achiziţii publice electronice asigură realizarea de achiziţii 
publice în UE, precum şi o gamă maximă de opţiuni pentru autorităţile publice, ceea ce 
conduce la o cheltuire eficientă a banilor, la transparenţă, la consolidarea pieţei interne şi 
la concurenţă;

27. subliniază faptul că, în UE 27, cheltuielile publice reprezintă 16 % din PIB şi îndeamnă la 
utilizarea sistemului de achiziţii publice electronice pentru toate achiziţiile publice până 
în 2015; solicită utilizarea sistemului de achiziţii publice electronice şi pentru concesiuni;

28. regretă faptul că, în 2010, numai 13 % dintre întreprinderile din UE au folosit internetul 
pentru a transmite o propunere autorităţilor publice prin intermediul unui sistem de 
achiziţii publice electronice; solicită statelor membre să încurajeze participarea IMM-
urilor la sistemul de achiziţii publice electronice;

29. subliniază faptul că sistemul de achiziţii publice electronice constă în două etape; pre-
atribuirea2 şi post-atribuirea3; solicită statelor membre să pună pe deplin în aplicare şi să 
integreze ambele etape în cadrul portalurilor lor de achiziţii publice electronice până în 
2015;

30. subliniază activităţile de succes ale proiectelor-pilot de achiziţii publice electronice 
utilizate pe scară largă, PEPPOL şi e-CERTIS;

31. subliniază faptul că sistemele naţionale de achiziţii publice electronice trebuie să 
avanseze pentru a facilita serviciile transfrontaliere şi pentru a pune pe deplin în aplicare 

                                               
1 SMART: obiective specifice, măsurabile, realizabile, realiste şi datate.
2 Anunţ electronic, licitaţie electronică, depunere electronică, acceptarea semnăturii electronice.
3 Comandă electronică, facturare electronică, plată electronică, folosirea semnăturii electronice.
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Directiva privind serviciile;

32. îndeamnă Comisia să prezinte Cartea albă privind interconectarea capacităţii achiziţiilor 
publice electronice în UE – „O strategie pentru achiziţiile publice electronice”;

Facturarea electronică

33. salută iniţiativa privind facturarea electronică, care vizează să transforme facturarea 
electronică în metoda predominantă de facturare în UE până în 2020, precum şi decizia 
Comisiei de a înfiinţa un Forum european multipartit privind facturarea electronică
(EMSFEI);

34. subliniază beneficiile substanţiale oferite de facturarea electronică (perioade de plată mai 
scurte, mai puţine erori, o colectare mai eficientă a TVA, reducerea costurilor de 
imprimare şi de expediere şi procesarea integrată a activităţii comerciale);

35. ia act de fragmentarea pieţei din cauza normelor naţionale privind facturarea electronică 
şi regretă faptul că numai 22 % dintre IMM-uri primesc sau trimit facturi electronice;

36. salută noile norme privind TVA-ul1 în ceea ce priveşte facturarea electronică, care 
asigură un tratament egal între facturile pe suport de hârtie şi cele electronice;

37. subliniază importanţa certitudinii juridice, a unui mediu tehnic clar şi a unor soluţii 
deschise şi interoperabile privind facturarea electronică, bazate pe cerinţe juridice, pe 
operaţiuni comerciale şi pe standarde tehnice comune, pentru facilitarea adoptării pe 
scară largă;

38. invită industria şi organizaţiile europene de standardizare să îşi continue eforturile pentru 
a promova convergenţa către un model comun de date pentru facturarea electronică;

39. salută iniţiativele Danemarcei, Finlandei, Italiei, Spaniei şi Suediei de a impune 
facturarea electronică autorităţilor publice şi solicită ca facturarea electronică să devină 
obligatorie pentru toate achiziţiile publice până în 2016;

40. constată faptul că problemele de interoperabilitate transfrontalieră ale semnăturilor 
electronice încetinesc adoptarea soluţiilor de facturare electronică transfrontalieră;

41. invită Comisia să folosească EMSFEI pentru a analiza aspectele juridice şi a coordona 
iniţiativele naţionale; solicită Comisiei să prezinte rapoarte anual şi invită deputaţii din 
Parlamentul European să participe la reuniunile EMSFEI;

42. încurajează statele membre să înfiinţeze foruri naţionale privind facturarea electronică, cu 
o reprezentare echilibrată a părţilor interesate;

43. consideră că trebuie să se ţină seama şi de utilizatorii cu acces limitat sau inexistent la 
internet şi să se ofere întotdeauna şi opţiunea facturii pe hârtie;

                                               
1 Directiva 2010/45/UE.
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Observaţii generale

44. recunoaşte valoarea adăugată a celor 132 de proiecte din cadrul priorităţilor strategice ale 
programului de sprijin al politicii TIC din cadrul PIC şi subliniază importanţa C-D şi a 
inovării în dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor transfrontaliere; solicită susţinerea unui 
acces „simplu şi rapid” la fondurile UE de cercetare şi dezvoltare în domeniul TIC, 
precum şi creşterea alocărilor financiare destinate infrastructurii şi serviciilor 
transfrontaliere de guvernare electronică pentru perioada 2014-2020;

45. solicită Comisiei să evalueze anual obiectivele Agendei digitale, în special cele 
referitoare la Planul de acţiune privind guvernarea electronică, şi să raporteze anual 
Parlamentului European;

46. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În 2010, Comisia Europeană a adoptat strategia UE 2020, care urmăreşte să creeze o creştere 
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, precum şi să îmbunătăţească guvernanţa 
economică. Una dintre cele şapte iniţiative emblematice ale strategiei de creştere a Europei 
este „O Agendă digitală pentru Europa”, iniţiativă care vizează exploatarea potenţialului oferit 
de progresul rapid înregistrat de tehnologiile digitale.

O componentă foarte importantă a Agendei digitale este dedicată exploatării TIC pentru 
promovarea unei guvernări electronice inteligente, sigure, sustenabile şi inovatoare. Câteva 
acţiuni conexe guvernării electronice: sprijin pentru servicii transfrontaliere „neîntrerupte” de 
guvernare electronică pe piaţa unică (84), asigurarea de către statele membre a 
interoperabilităţii depline a serviciilor de guvernare electronică (89), asigurarea de către 
statele membre a faptului că ghişeele unice funcţionează ca centre complet dezvoltate de 
guvernare electronică (90), crearea de comun acord între statele membre a unei liste de 
servicii publice transfrontaliere esenţiale (91), consolidarea standardelor la nivelul UE, 
testarea interoperabilităţii şi certificarea serviciilor de sănătate electronice (77), propunerea 
unei recomandări pentru a defini un set minim comun de date privind pacienţii (76), o decizie 
a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a identităţii 
electronice (83), punerea în aplicare a serviciilor transfrontaliere în domeniul mediului 
electronic (86), Cartea albă privind interconectarea capacităţii achiziţiilor publice electronice 
în UE (87), propunerea unor acte legislative privind interoperabilitatea TIC (21), furnizarea de 
orientări privind standardizarea TIC şi achiziţiile publice (23).

Tabloul de bord al Agendei digitale 2011 prezintă următoarele progrese: 65 % din populaţie 
utilizează în mod regulat internetul, acoperirea reţelelor fixe în bandă largă a ajuns la 95,3 % 
(acoperirea rurală a atins numai 82,4 % din populaţia rurală), abonamentele pentru viteze de 
peste 10 Mbps au atins aproximativ 30 %, 28,7 % dintre gospodării ar putea avea acces la 
internet la viteze de 30 Mbps şi peste dacă doresc, 40 % din populaţie a folosit internetul 
pentru a achiziţiona bunuri şi servicii, 57 % dintre utilizatorii de internet s-au implicat în 
comerţul electronic, procentul de cumpărători online transfrontalieri a ajuns la 8,8 %, 28 % 
dintre IMM-uri s-au implicat în efectuarea de achiziţii online şi 12,9 % în vânzarea online.

Guvernarea electronică înseamnă utilizarea de instrumente şi sisteme disponibile graţie 
tehnologiilor informaţiilor şi comunicării (TIC), pentru a asigura servicii publice mai bune 
pentru cetăţeni şi întreprinderi. În majoritatea statelor membre se consideră că dezvoltarea 
guvernării electronice se bazează, pe de o parte, pe birotică, pe reţeaua de interconectivitate 
între administraţiile publice şi, pe de altă parte, pe dezvoltarea conţinutului şi a aplicaţiilor 
digitale adecvate.

La nivelul UE, 20 de servicii publice de bază sunt monitorizate încă din 2001, dintre care 12 
pentru cetăţeni (impozite pe venituri, căutare de locuri de muncă, beneficii de securitate 
socială, documente personale, înregistrarea autovehiculelor, autorizaţii de construcţii, 
declaraţii la poliţie, biblioteci publice, certificate de stare civilă, schimbarea adresei, 
eSănătate) şi 8 pentru întreprinderi (contribuţia socială pentru angajaţi, impozitul pe profit, 
TVA, înregistrarea întreprinderilor, depunerea de date la oficiul statistic, declaraţii vamale, 
permise privind mediul, achiziţiile publice electronice). Pentru a măsura progresele 
înregistrate în asigurarea versiunii online a acestor servicii, se foloseşte un cadru în patru 
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etape: publicarea de informaţii online, interacţiunea într-un singur sens (descărcare de 
formulare), interacţiunea în ambele sensuri (descărcare de formulare, completare de formulare 
online) şi tranzacţii online complete, inclusiv livrare şi plată.

Guvernarea electronică a constituit o componentă majoră a planurilor de acţiune eEuropa, 
eEuropa+ şi eEuropa2005, precum şi a cadrului politic „i2010 – O societate informaţională 
europeană pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă”.

Potrivit celui de al nouălea raport de evaluare comparativă, media disponibilităţii serviciilor 
publice online din UE a atins nivelul de 82 % în anul 2010. Cele mai bune rezultate s-au 
obţinut în Austria, Irlanda, Italia, Malta, Portugalia şi Suedia. Raportul arată că serviciile 
destinate întreprinderilor sunt mai avansate decât cele pentru cetăţeni.

O piaţă digitală competitivă trebuie să reducă birocraţia, iar serviciile publice necesare pentru 
înfiinţarea unei întreprinderi trebuie puse la dispoziţie în mod raţionalizat. 55 % din serviciile 
necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi sunt furnizate fie prin intermediul unui portal 
dedicat, fie automat în Austria, Danemarca, Estonia, Irlanda, Suedia şi Regatul Unit. Numai 
46 % din serviciile utile şomerilor sunt, în prezent, asigurate prin intermediul unui portal 
dedicat. În ceea ce priveşte complexitatea la nivel online a celor 20 de servicii de bază, Malta, 
Portugalia, Suedia, Austria, Slovenia şi Estonia sunt ocupă primele locuri.

Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, în 2010, 66 % dintre întreprinderile mici, 85 % 
dintre întreprinderile medii şi 90 % dintre întreprinderile mari au depus la autorităţile publice 
formulare completate electronic. Cel mai frecvent tip de interacţiune a întreprinderilor cu 
autorităţile publice în UE 27, folosind internetul, a fost descărcarea de formulare electronice 
(76 %), urmat de obţinerea de informaţii (74 %) şi depunerea de formulare completate (69 %).
La nivelul UE 27, peste 70 % dintre întreprinderile care au depus formulare completate 
electronic au folosit internetul pentru declaraţiile TVA (76 %) sau pentru declararea 
contribuţiilor sociale ale angajaţilor acestora (72 %) la autorităţile publice naţionale relevante.
54 % dintre întreprinderi au folosit internetul pentru declararea impozitului pe profit şi numai 
31 % l-au folosit pentru declaraţii vamale sau declaraţii privind accizele.

În anul 2010, municipalităţile mai mici au prezentat un nivel de disponibilitate online egal 
numai cu jumătate din cel al municipalităţilor mai mari. Statele membre ar trebui să susţină 
îndeosebi administraţiile locale mici, care au o capacitate mai scăzută (strategie, finanţare şi 
capabilitate) de a asigura servicii online.

Facilitatori-cheie

Facilitatorii-cheie, în special eIDM, interoperabilitatea şi standardele deschise, sunt cele mai 
importante condiţii prealabile pentru o guvernare electronică de succes.

Un sistem eficient de guvernare electronică, care asigură o interacţiune în ambele sensuri 
şi/sau o interacţiune automată între administraţie şi cetăţeni şi/sau întreprinderi are nevoie de 
recunoaşterea reciprocă şi interoperabilitatea identificării electronice, a autentificării 
electronice, a semnăturii electronice şi a infrastructurii cu cheie privată (PKI).

La nivelul UE, interoperabilitatea înseamnă că o aplicaţie de guvernare electronică dintr-o ţară 
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dată ar trebui să accepte orice semnături electronice trimise de orice persoană fizică sau 
juridică din orice altă ţară, chiar dacă semnătura este creată pe baza acreditărilor din partea 
prestatorilor de servicii de certificare (PSC) din alte ţări. Întrucât multe aplicaţii se bazează 
numai pe PSC acreditaţi de propriul organism naţional de acreditare, interoperabilitatea 
deplină ar însemna fie că propriul organism naţional de acreditare trebuie să poată acredita 
PSC din alte ţări, fie că trebuie să se încheie acorduri multilaterale între organismele de 
acreditare din diverse ţări.

Statele membre folosesc modele diferite de aplicaţii de guvernare electronică care utilizează 
semnături electronice şi cele mai multe dintre statele UE au adoptat semnături electronice în 
cadrul aplicaţiilor lor de guvernare electronică, fără a ţine seama de semnăturile electronice 
create de întreprinderi şi de indivizi în propriile lor ţări. Cadrul organizatoric, tehnic şi de 
reglementare este întotdeauna organizat dintr-o perspectivă strict naţională. Multe aplicaţii se 
bazează numai pe PSC acreditaţi de propria autoritate naţională de acreditare. Acest lucru 
înseamnă că resortisanţii altor ţări trebuie să se înregistreze fizic în ţara în care aplicaţia este 
folosită. Numai câteva aplicaţii naţionale de guvernare electronică sunt deschise 
resortisanţilor din alte ţări: Finlanda – Lomake.fi, serviciu de formulare online pentru sectorul 
public, Irlanda – ROS, serviciul online privind veniturile, Ţările de Jos – Elektronische 
aangifte, Slovenia – portalul ghişeul unic guvernamental pentru întreprinderi, Suedia –
serviciul electronic de înregistrare a întreprinderilor.

Principalul obstacol în calea utilizării semnăturilor electronice la nivel transfrontalier constă 
în lipsa de încredere în semnăturile electronice care provin din alt stat, precum şi în 
dificultatea de a valida aceste semnături. Pentru aplicaţii similare, ţările nu solicită, în mod 
obligatoriu, acelaşi timp de semnătură electronică. Este posibil ca o aplicaţie similară dintr-o 
ţară să se bazeze numai pe protecţia oferită de numele şi parola utilizatorului, iar o altă ţară să 
impună o semnătură electronică calificată pentru acelaşi tip de tranzacţie. Prin urmare, atunci 
când se hotărăşte nivelul de securitate a semnăturilor în cadrul aplicaţiilor lor de guvernare 
electronică şi de administraţie electronică, statele membre ar trebui să ia în considerare 
interoperabilitatea transfrontalieră.

Statele membre ar trebui să revizuiască cerinţele cadrului lor privind semnătura electronică 
pentru a elimina barierele din calea serviciilor transfrontaliere. Aplicaţiile interoperabile de 
guvernare electronică la nivel transfrontalier ar trebui să se bazeze pe PSC care nu impun 
interfeţe nestandardizate specifice.

Un pas semnificativ către utilizarea interoperabilă şi transfrontalieră a semnăturilor 
electronice (calificate) a fost realizat prin adoptarea Deciziei 2009/767/CE, urmărindu-se 
stabilirea cerinţelor din cadrul comunitar cu privire la listele sigure referitoare la prestatorii de 
servicii de certificare supravegheaţi/acreditaţi, în special cei care eliberează certificate 
calificate.

Comisia Europeană va propune revizuirea Directivei privind semnătura electronică pentru a 
asigura recunoaşterea şi interoperabilitatea la nivel transfrontalier a sistemelor sigure de 
autentificare electronică, precum şi o decizie care să asigure recunoaşterea reciprocă a 
identificării electronice şi a autentificării electronice în UE.

Sistemul paneuropean de guvernare electronică interoperabilă trebuie să fructifice la 
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maximum abordările tehnice inovatoare, cum ar fi „norul” de servicii publice şi arhitectura 
orientată spre servicii (AOS). AOS facilitează interoperabilitatea transfrontalieră a sistemelor 
de guvernare electronică printr-o arhitectură foarte modulară. Permiţând reutilizarea 
serviciilor şi partajarea informaţiilor şi separarea serviciilor de interfeţele lor, AOS facilitează 
interoperabilitatea guvernării electronice şi implicarea mai multor prestatori de servicii. De 
exemplu, în cadrul guvernării electronice, sistemele de securitate trebuie să fie accesibile şi 
independente de aplicaţii. Serviciile inovatoare de guvernare electronică necesită, de 
asemenea, modernizarea la nivel IPv6 a infrastructurii de guvernare electronică relevantă 
(portaluri, site-uri de internet, aplicaţii etc.).

Servicii cu impact ridicat

Punerea în aplicare a serviciilor de guvernare electronică cu impact ridicat contribuie la 
exploatarea TIC în scopul promovării unei guvernări inteligente, sustenabile şi inovatoare.
Serviciile cu impact ridicat sunt importante pentru reducerea costurilor, pentru 
interoperabilitatea transfrontalieră şi pentru realizarea pieţei unice.

Având în vedere că piaţa achiziţiilor publice reprezintă 16 % din PIB-ul UE şi că IMM-urile 
reprezintă 99 % din întreprinderile UE, trebuie să se acorde o atenţie specială 
interoperabilităţii transfrontaliere a sistemelor de achiziţii publice electronice şi adoptării pe 
scară largă a facturării electronice. Deşi 70 % dintre autorităţile publice au început să lucreze 
cu sistemul de achiziţii publice electronice, adoptarea în general scăzută a acestuia (5 % din 
totalul achiziţiilor publice) nu permite încă observarea unor beneficii majore. Dacă ar fi 
disponibil pe deplin şi utilizat pe o scară mai largă, acesta ar putea conduce la o reducere cu 
până la 30 % a costurilor pentru achiziţiile publice. Cu toate acestea, 14 şi, respectiv, 12 state 
membre se află deja în faza de punere în aplicare a etapelor de pre-atribuire şi post-atribuire.

Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat prin programul de coeziune 15,2 miliarde de euro 
pentru domeniul informaţiilor şi comunicării şi, prin Planul european de redresare economică, 
1,02 miliarde de euro pentru investiţii în infrastructura în bandă largă, pentru a atinge o 
acoperire completă a UE până la sfârşitul anului 2010, acest obiectiv fiind amânat pentru 
2013. Propunerea privind Facilitatea „Conectarea Europei” (CEF) prevede aproximativ 
9,2 miliarde de euro pentru susţinerea investiţiilor în reţele în bandă largă rapide şi foarte 
rapide şi în servicii digitale paneuropene. CEF va asigura subvenţii pentru construirea 
infrastructurii necesare punerii în aplicare a serviciilor de eID, identificare electronică, 
guvernare electronică, achiziţii publice electronice, servicii de sănătate electronice, eJustiţie şi 
servicii vamale şi va contribui la asigurarea interoperabilităţii şi la finanţarea funcţionării 
infrastructurii la nivel european, corelând infrastructurile statelor membre.

Cetăţenii şi întreprinderile sunt responsabilizaţi prin servicii de guvernare electronică 
concepute în funcţie de nevoile utilizatorilor. Punerea în aplicare a serviciilor de guvernare 
electronică este responsabilitatea statelor membre. Pe lângă finanţarea europeană care 
contribuie la interoperabilitatea la nivelul UE a serviciilor de guvernare electronică, statele 
membre trebuie să pună la dispoziţie resursele umane, tehnice şi financiare necesare pentru 
punerea în aplicare a serviciilor de guvernare electronică cu impact ridicat. Statele membre 
sunt încurajate să adopte cea mai bună combinaţie de tehnologii noi, specificaţii deschise, 
arhitecturi inovatoare pentru a asigura, la toate nivelurile, servicii de guvernare electronică 
eficiente, efective, sigure şi interoperabile la nivel transfrontalier.
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Dezvoltarea la nivelul UE şi la nivel naţional a serviciilor de guvernare electronică ar trebui să 
se bazeze pe cooperarea dintre administraţiile publice, respectând pe deplin principiile care 
stau la baza serviciilor publice europene: respectarea subsidiarităţii şi a proporţionalităţii, 
axarea pe utilizator, respectarea confidenţialităţii şi distribuţia prin canale multiple, 
incluziunea şi accesibilitatea, securitatea, multilingvismul, simplificarea administrativă, 
transparenţa, păstrarea informaţiilor, deschiderea, reutilizarea, neutralitatea şi adaptabilitatea 
tehnologică, eficacitatea şi eficienţa.


