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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila 

(2011/2178(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pravnega reda Skupnosti na področju notranjega trga in informacijske 
družbe,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „EVROPA 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropska digitalna agenda“ (COM(2010) 
0245),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 
2015.eu1,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 31. maja 2010 o evropski digitalni 
agendi, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 17. junija 2010 o strategiji Evropa 2020 
vključno z digitalno agendo (točka 7),

– ob upoštevanju Vodnika za javna naročila IKT, ki temeljijo na standardih – elementi 
dobre prakse, ki ga je 23. decembra 2011 objavila Komisija, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Izkoriščanje prednosti elektronskega 
izdajanja računov v Evropi“ (COM(2010)0712),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropski akcijski načrt za e-upravo za 
obdobje 2011–2015 – Uporaba IKT za spodbujanje pametne, trajnostne in inovativne 
uprave“ (COM(2010)0743),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Za interoperabilnost evropskih javnih 
storitev – Evropska strategija interoperabilnosti (EIS) za evropske javne storitve (priloga 
1) in evropski okvir interoperabilnosti (EIF) za evropske javne storitve (priloga 2)“ 
(COM(2010)0744),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt za e-upravo i2010 -
Pospeševanje e-uprave v Evropi za dobro vseh“ (COM(2006)0173),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o skladnem okviru za vzpostavitev zaupanja v enotni 
digitalni trg za elektronsko poslovanje in spletne storitve“ (COM(2011)0942), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za 

                                               
1 UL C 81E, 15.3.2011, str. 45.
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okrepitev rasti in zaupanja: Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2011 o zaščiti kritične informacijske 
infrastrukture – „Dosežki in naslednji koraki: h globalni kibernetski varnosti“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. Marca 2009 o zaščiti kritične informacijske 
infrastrukture – „Kako zaščititi Evropo pred obsežnimi kibernetskimi napadi in 
prekinitvami: izboljšati pripravljenost, varnost in odpornost“, 

– ob upoštevanju svežnja Komisije o odprtih podatkih, objavljenega decembra 2011, ki ga 
sestavljajo: sporočilo Komisije „Odprti podatki – Gonilna sila za inovacije, gospodarsko 
rast in pregledno upravljanje“, predlog direktive Komisije o spremembi Direktive 
2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (COM(2011)0877) in Sklep 
Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije (2011/833/ 
EU), 

– ob upoštevanju študije Evropske komisije iz leta 2011 o gospodarskem učinku informacij 
javnega sektorja (študija Vickery),

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem 
evropskem prodajnem pravu (COM(2011)0635),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o skladnem okviru za vzpostavitev zaupanja v enotni 
digitalni trg za elektronsko poslovanje in spletne storitve“ (COM(2011)0942), 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „Na poti k integriranemu evropskemu 
trgu za kartična, spletna in mobilna plačila“ (COM(2011)0941),

– ob upoštevanju letnega poročila o napredku evropske digitalne agende za leto 2011, ki je 
bilo objavljeno 22. decembra 2011,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Poročilo o digitalni konkurenčnosti 
Evrope: glavni dosežki strategije i2010 v obdobju 2005–2009“ (COM(2009)0390),

– ob upoštevanju študije o družbenem učinku IKT – SMART 2007/0068, ki je bila 
objavljena 30. aprila 2010,

– ob upoštevanju poročila o ekonomskem učinku IKT – SMART 2007/0020, ki je bilo 
objavljeno januarja 2010,

– ob upoštevanju poročila Komisije o akcijskem načrtu za e-upravo i2010 – študiji o 
napredku (SMART 2008/0042), objavljenega novembra 2009,

– ob upoštevanju sklepov švedskega predsedstva z dne 10. novembra 2009 o zagotavljanju 
učinka za eUnijo 2015, sprejetih na konferenci v Visbyju, 

– ob upoštevanju poročila švedskega predsedstva o zeleni družbi znanja – agendi za 
politiko IKT do leta 2015 za bodočo družbo znanja v Evropi, ki je bilo objavljeno 
septembra 2009,
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– ob upoštevanju poročila Komisije o javnem posvetovanju o računalništvu v oblaku, ki je 
bilo objavljeno 5. decembra 2011, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt o e-podpisih in e-
identifikaciji za lažje opravljanje čezmejnih javnih storitev na enotnem trgu“ 
(COM(2008)0798), 

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za... (A7-0000/2012),

A. ker informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) neposredno vplivajo na vsakdanje 
življenje državljanov EU ter ker bi jim konkurenčni digitalni enotni trg, ki bi odpravil vse 
ovire za čezmejne e-storitve in preprečeval izkrivljanje konkurence, prinesel velike 
koristi;

B. ker je sektor IKT neposredno odgovoren za 5 % BDP v EU, pri čemer je njegova tržna 
vrednost 660 milijard EUR na leto, k celotni rasti produktivnosti pa prispeva mnogo več 
(20 % neposredno iz sektorja IKT in 30 % iz naložb v IKT);

C. ker lahko IKT bistveno prispeva k uresničevanju strategije EU 2020, zlasti na področju 
zaposlovanja, trajnostne rasti gospodarstva in produktivnosti, raziskav in razvoja, 
energije, inovacij in okolja;

D. ker imajo mala in srednja podjetja zelo pomembno vlogo na digitalnem trgu;

E. ker kazalnik napredka digitalne agende 2011 kaže napredek, vendar 26 % državljanov EU 
še nikoli ni uporabilo interneta, v prikrajšanih skupinah pa internet uporablja le 48 % 
ljudi;

F. ker mora konkurenčni digitalni enotni trg zagotoviti uspešen razvoj vseevropskega 
komunikacijskega omrežja, učinkovito povezati telekomunikacijska omrežja vseh regij 
EU ter odpraviti razlike med stopnjami razvitosti infrastrukture v državah članicah EU in 
med njimi;

1. se zaveda izjemno pomembnega prispevka sektorja IKT k industrijski politiki, 
konkurenčnosti in trgovinski bilanci EU; 

2. poudarja, da imajo uporabniki ključno vlogo v digitalni strategiji ter da je treba v EU 
nujno okrepiti vlogo in vidik uporabnikov v informacijski družbi; 

Akcijski načrt za e-upravo 

3. pozdravlja sprejetje Evropskega akcijskega načrta za e-upravo 2011–2015, evropske 
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strategije za interoperabilnost (EIS) in evropskega okvira interoperabilnosti (EIF) za 
evropske javne storitve (EPS); 

4. podpira splošni cilj povečanja uporabe storitev e-uprave do leta 2015 na 50 % 
državljanov (z 41 %) in 80 % podjetij (s 75 %), vendar poziva Komisijo in države 
članice, naj te cilje obravnavajo kot najnižje pragove;

5. obžaluje, da se je sodeč po kazalniku napredka digitalne agende 2011 le 50 % 
uporabnikov e-uprave poslužilo izpolnjevanja obrazcev na spletu;

6. poudarja, da državljani in podjetja vedno bolj uporabljajo internet na mobilnih napravah, 
ter poziva, naj se storitve e-uprave zagotavljajo prek več poti, vključno z mobilnim 
internetom, in se temu primerno prilagodijo;

7. poudarja, da storitve e-uprave prinašajo prednosti, predvsem manjše upravne stroške, 
zlasti za državljane EU ter mala in srednja podjetja, saj se ti pogosto srečujejo z 
nepremostljivimi ovirami pri čezmejnem poslovanju v EU; 

8. ugotavlja, da so glavne ovire za čezmejni dostop do e-storitev javnih uprav povezane z 
uporabo e-identifikacije in e-podpisov ter da je na ravni EU prisotno pomanjkanje 
interoperabilnosti;

9. meni, da je treba za zagotovitev učinkovitih vseevropskih čezmejnih storitev e-uprave, ki 
omogočajo dvosmerno in/ali avtomatizirano interakcijo med upravami in državljani in/ali 
podjetji, vzpostaviti jasen in skladen pravni okvir EU za medsebojno priznavanje e-
avtentifikacije, e-identifikacije in e-podpisov;

10. pozdravlja sprejetje ter prispevek akcijskega načrta za e-podpise in e-identifikacijo in 
pilotnega projekta STORK k interoperabilnosti čezmejnih javnih storitev; poziva 
Komisijo, naj revidira direktivo o elektronskem podpisu, ter poziva k sprejetju sklepa o 
medsebojnem priznavanju elektronske identifikacije in avtentifikacije;

11. je seznanjen s tem, da je Komisija pooblastila organizacije CEN, CENELEC in ETSI, da 
posodobijo in poenostavijo okvir za evropsko standardizacijo e-podpisov; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o napredku, ki temelji na 
poročilih, ki jih dvakrat letno pripravijo evropski organi za standardizacijo;

12. poudarja, da je treba aplikacije e-uprave pregledati in po potrebi spremeniti, da bodo 
odprte tudi za uporabnike nerezidente; poudarja, da je interoperabilnost potrebna na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU;

13. meni, da interoperabilnost aplikacij e-uprave zahteva interoperabilnost nacionalnih 
infrastruktur zasebnih ključev (PKI), ki jo zagotavlja evropska služba za potrjevanje 
(evropski most);

14. pozdravlja začetek javnega posvetovanja v zvezi z osnutkom smernic o povezavah med 
standardizacijo IKT in javnim naročanjem ter poziva k pripravi predloga o tej temi;

15. poziva države članice, naj razvijejo nacionalne strategije na področju e-uprave, ki bodo v 
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skladu s cilji in nalogami akcijskega načrta za e-upravo, zlasti z odprtjem notranjega trga;

16. poziva države članice, naj uporabljajo orodja IKT, da bi izboljšale preglednost in 
odgovornost, zmanjšale upravno breme, izboljšale upravne procese, zmanjšale emisije 
ogljika, prihranile javna sredstva in prispevale k bolj participativni demokraciji ter hkrati 
okrepile zaupanje;

17. poudarja, da je treba za namen izvajanja čezmejnih interoperabilnih storitev e-uprave 
zagotoviti inovativno arhitekturo in tehnologije (javne storitve v oblakih in v storitve 
usmerjena arhitektura), ter poziva k nadgradnji infrastrukture e-vlade IPv6 in spletnih 
storitev javnega interesa;

18. poudarja, da je varni čezmejni sistem e-uprave bistveni del zaščite evropske kritične 
infrastrukture; poziva k uvedbi ustreznih ukrepov za zagotovitev varstva podatkov in 
zasebnosti ter zmanjšanje izpostavljenosti kibernetskim napadom na najnižjo možno 
raven;

19. pozdravlja prispevek programov IDA, IDABCD in ISA, obsežnih pilotnih projektov v 
okviru programa za konkurenčnost in inovativnost1 ter foruma e-praksa k oblikovanju in 
izvajanju čezmejnih interoperabilnih rešitev;

20. pozdravlja in podpira predlog za „instrument za povezovanje Evrope“, ki predvideva 
dodelitev sredstev v višini skoraj 9,2 milijarde EUR za podpiranje naložb v hitra in ultra 
hitra širokopasovna omrežja ter v vseevropske digitalne storitve;

21. pozdravlja sprejetje svežnja o odprtih podatkih in poziva države članice, naj podpirajo 
inovativno ponovno uporabo (neosebnih) podatkov javnega sektorja; poziva k izboljšanju 
udeležbe lokalnih in regionalnih organov glede dostopa do podatkov javnega sektorja, da 
bi izboljšali zagotavljanje informacij javnosti, podjetjem in ustanovam ter poenostavili 
ustvarjanje novih delovnih mest na lokalni in regionalni ravni;

22. poudarja pomen merilnih metodologij (kvalitativnih in kvantitativnih), ki so osredotočene 
na uspešnost in učinkovitost e-uprave ter demokracijo ter temeljijo na ciljih SMART2, ki 
bi jih morale uprave dejavno uporabljati;

23. obžaluje, da se države članice še niso dogovorile o seznamu vseh najpomembnejših 
čezmejnih javnih storitev, ki naj bi bil objavljen na spletu do leta 2015;

24. pozdravlja predloge za okrepitev digitalne pismenosti, znanj in veščin ter e-vključevanja, 
zlasti predlog, da bi digitalna pismenost in z njo povezani elementi postali prednostna 
naloga uredbe o Evropskem socialnem skladu (2014–2020);

25. obžaluje, da je bila predložitev zakonodajnega predloga, namenjenega zagotovitvi 
celovite razpoložljivosti spletnih strani javnega sektorja do leta 2015, odložena; 
pozdravlja načrt za digitalno vključevanje in poziva k izvajanju pobude za dostopnost 
spleta (WAI), vključno s smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) za portale e-

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK in CROBIES.
2 SMART: specifični, merljivi, dosegljivi, realni in časovno opredeljeni cilji.
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uprave;

E-javna naročila

26. poudarja, da e-javna naročila omogočajo javno naročanje v EU in javnim organom 
zagotavljajo največjo izbiro, kar prispeva k učinkoviti porabi denarja, povečanju 
preglednosti ter krepitvi notranjega trga in konkurence;

27. poudarja, da javna poraba EU-27 zajema 16 % BDP, in poziva k uporabi e-javnih naročil 
za vsa javna naročila do leta 2015; poziva, naj se e-javna naročila uporabljajo tudi za 
koncesije;

28. obžaluje, da je leta 2010 le 13 % podjetij EU uporabilo internet za predložitev predloga 
javnim organom prek elektronskega sistema javnih naročil; poziva države članice, naj 
spodbujajo udeležbo malih in srednjih podjetij v e-javnih naročilih;

29. poudarja, da e-javna naročila vključujejo dve fazi: fazo pred dodelitvijo1 in fazo po 
dodelitvi2; poziva države članice, naj do leta 2015 na svojih portalih e-javnih naročil v 
celoti izvedejo in povežejo obe fazi;

30. poudarja uspešne dejavnosti obsežnih pilotnih projektov za e-javna naročila PEPPOL in 
e-CERTIS;

31. poudarja, da je treba nacionalne sisteme e-javnih naročil izpopolniti, da bi lahko olajšali 
čezmejne storitve in v celoti izvajali direktivo o storitvah;

32. poziva Komisijo, naj predloži belo knjigo o medsebojnem povezovanju zmogljivosti e-
javnih naročil v EU – „strategija za e-javna naročila“;

E-izdajanje računov

33. pozdravlja pobudo o e-izdajanju računov, katere cilj je prispevati k temu, da bi e-
izdajanje računov do leta 2020 postalo prevladujoča metoda izdajanja računov v EU, ter 
sklep Komisije o ustanovitvi evropskega foruma več zainteresiranih strani o 
elektronskem izdajanju računov (EMSFEI);

34. poudarja velike prednosti, ki jih nudi e-izdajanje računov (krajši roki plačila, manj napak, 
učinkovitejše pobiranje DDV, manjši stroški tiskanja in poštnine ter v poslovni proces 
vključena obdelava);

35. se zaveda drobitve trga zaradi nacionalnih predpisov na področju e-izdajanje računov; 
obžaluje, da le 22 % malih in srednjih podjetij prejema ali pošilja e-račune;

                                               
1 E-obvestila, e-razpisi, e-oddaja, sprejem e-podpisa.
2 E-naročanje, e-izdaja računov, e-plačila, uporaba e-podpisa.
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36. pozdravlja nova pravila o DDV1 na področju e-izdajanja računov, ki prispevajo k 
enakemu obravnavanju papirnih in elektronskih računov;

37. poudarja pomen pravne varnosti, jasnega tehničnega okolja ter odprtih in interoperabilnih 
rešitev na področju e-izdajanja računov, ki temeljijo na skupnih pravnih zahtevah, 
poslovnih procesih in tehničnih standardih, da se olajša množično sprejetje;

38. poziva industrijo in evropske organizacije za standardizacijo, naj si prizadevajo za 
spodbujanje zbliževanja v smislu skupnega podatkovnega modela za e-račune;

39. ceni pobude Danske, Finske, Italije, Španije in Švedske, da bi e-izdajanje računov postalo
obvezno za javne organe, in poziva, naj e-izdajanje računov do leta 2016 postane 
obvezno za vsa javna naročila;

40. je seznanjen s tem, da težave s čezmejno interoperabilnostjo e-podpisov upočasnjujejo 
sprejetje čezmejnih rešitev na področju e-izdajanja računov;

41. poziva Komisijo, naj evropski forum več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju 
računov (EMSFEI) izkoristi za obravnavanje pravnih vidikov in usklajevanje nacionalnih 
pobud; poziva Komisijo, naj pripravlja letna poročila in povabi poslance Evropskega 
parlamenta k udeležbi na srečanjih foruma EMSFEI;

42. spodbuja države članice k vzpostavitvi nacionalnih forumov na področju e-izdajanja 
računov z uravnoteženo zastopanostjo zainteresiranih strani;

43. meni, da je treba zagotoviti, da potrošniki z omejenim dostopom do interneta ali brez 
njega ne bodo zapostavljeni in da bodo imeli vedno možnost zahtevati račun v papirni 
obliki;

Splošne pripombe

44. priznava dodano vrednost 132 projektov v okviru strateških prednostnih nalog 
podpornega programa za politiko na področju IKT v programu za konkurenčnost in 
inovativnost ter poudarja pomen raziskav in razvoja ter inovacij pri razvijanju in 
izboljševanju čezmejnih storitev; poziva k podpiranju „nezapletenega in hitrega“ dostopa 
do sredstev EU za raziskave in razvoj na področju IKT ter k povečanju dodeljevanja 
finančnih sredstev za čezmejne storitve in infrastrukturo e-uprave za obdobje 2014–2020;

45. poziva Komisijo, naj letno ocenjuje cilje digitalne agende, zlasti tiste, povezane z 
akcijskim načrtom za e-upravo, ter pripravlja letna poročila za Evropski parlament;

46. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 Direktiva 2010/45/EU.
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OBRAZLOŽITEV

Leta 2010 je Evropska komisija sprejela strategijo „EU 2020“, namenjeno ustvarjanju 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter izboljšanju gospodarskega upravljanja. Ena od 7 
vodilnih pobud evropske strategije za rast je „digitalna agenda za Evropo“, ki predvideva 
izkoriščanje potenciala, ki ga prinaša hiter razvoj digitalnih tehnologij.

Zelo pomemben element digitalne agende je namenjen uporabi IKT za spodbujanje pametne, 
varne, trajnostne in inovativne e-uprave. Nekateri ukrepi, povezani z e-upravo: podpiranje 
uvajanja brezhibnih čezmejnih storitev e-uprave na enotnem trgu (84), države članice bi 
morale poskrbeti, da bodo storitve e-uprave v celoti interoperabilne (89), države članice bi 
morale zagotoviti, da bodo enotne kontaktne točke delovale kot popolna stičišča e-uprave 
(90), države članice bi se morale dogovoriti o skupnem seznamu najpomembnejših čezmejnih 
javnih storitev (91), spodbujanje sprejetja standardov z veljavnostjo v vsej EU, preskušanje 
interoperabilnosti ter certifikacija sistemov e-zdravstva (77), predlaganje priporočila, v 
katerem bo določen minimalni skupni nabor podatkov o bolnikih (76), sklep Parlamenta in 
Sveta o medsebojnem priznavanju e-identifikacije (83), uvajanje čezmejnih e-okoljskih 
storitev (86), bela knjiga o medsebojnem povezovanju zmogljivosti e-javnih naročil v EU 
(87), predlaganje zakonodaje o interoperabilnosti IKT (21), priprava smernic o standardizaciji 
IKT in javnem naročanju (23).

Kazalnik napredka digitalne agende 2011 kaže naslednji napredek: 65 % prebivalstva redno 
uporablja internet, pokritost s fiksnimi širokopasovnimi omrežji je dosegla 95,3 % (pokritost 
podeželskih področij je dosegla le 82,4 % podeželskega prebivalstva), na internetne hitrosti 
10 Mbps je bilo naročenih skoraj 30 % gospodinjstev, 28,7 % gospodinjstev bi po želji lahko 
imelo dostop hitrosti najmanj 30 Mbps, 40 % prebivalstva je uporabljalo internet za nakup 
blaga in storitev, 57 % uporabnikov interneta se je posluževalo e-trgovanja, delež čezmejnih 
spletnih kupcev je dosegel 8,8 %, 28 % malih in srednjih podjetij se je posluževalo spletnega 
nakupovanja, 12,9 % pa spletne prodaje. 

E-uprava uporablja orodja in sisteme, ki jih omogočajo informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), da bi državljanom in podjetjem zagotavljala boljše javne storitve. V večini 
držav članic je razvoj e-uprave odvisen od pisarniške avtomatizacije in medsebojne 
povezanosti omrežij javnih uprav na eni ter od razvoja ustrezne digitalne vsebine in aplikacij 
na drugi strani.

Od leta 2001 se na ravni EU spremlja 20 osnovnih javnih storitev, 12 za državljane 
(dohodnina, iskanje zaposlitve, socialnovarstvene dajatve, osebni dokumenti, registracija 
vozil, gradbena dovoljenja, prijava policiji, javne knjižnice, listine o osebnem stanju, 
sprememba naslova, e-zdravje) in 8 za podjetja (prispevki za socialno varnost zaposlenih, 
davek od dohodkov pravnih oseb, DDV, registracija podjetij, predložitev podatkov 
statističnemu uradu, carinske deklaracije, dovoljenja, povezana z okoljem, e-javna naročila). 
Napredek pri zagotavljanju teh storitev na spletu se meri na podlagi 4-stopenjskega okvira: 
izmenjava informacij na spletu, enosmerna interakcija (prenos obrazcev), dvosmerna 
interakcija (prenos obrazcev, spletno izpolnjevanje obrazcev) in v celoti spletne transakcije, 
vključno z dobavo in plačilom.

E-uprava je bila glavni element akcijskih načrtov eEurope, eEurope+ in eEurope2005 ter 
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okvira politike „i2010 – Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje“.

V skladu z 9. primerjalno oceno je povprečna razpoložljivost spletnih javnih storitev v EU 
leta 2010 dosegla 82 %. Najbolje so se odrezale Avstrija, Irska, Italija, Malta, Portugalska in 
Švedska. Ocena kaže, da so storitve za podjetja bolj napredne kot storitve za državljane. 

Za zagotovitev konkurenčnega digitalnega trga je treba zmanjšati birokracijo in na enostaven 
način zagotavljati javne storitve, potrebne za zagon podjetja. V Avstriji, na Danskem, v 
Estoniji, na Irskem in Švedskem ter v Združenem kraljestvu se 55 % storitev, potrebnih za 
zagon podjetja, zagotavlja bodisi prek temu namenjenega portala ali avtomatizirano. Za 
brezposelne se prek temu namenjenega portala zagotavlja le 46 % koristnih storitev. Kar se 
tiče spletne izpopolnjenosti 20 osnovnih storitev, so v ospredju Malta, Portugalska, Švedska, 
Avstrija, Slovenija in Estonija.

V skladu z najnovejšimi podatki Eurostata je leta 2010 66 % malih, 85 % srednjih in 90 % 
velikih podjetij vložilo izpolnjene obrazce za javne organe v elektronski obliki. Najpogostejše 
vrste interakcije podjetij z javnimi organi v EU-27 prek interneta so bile prenos elektronskih 
obrazcev (76 %), pridobivanje informacij (74 %) in vlaganje izpolnjenih obrazcev (69 %). V 
EU-27 je več kot 70 % podjetij, ki so izpolnjene obrazce vložila v elektronski obliki, 
uporabilo internet za oddajo napovedi za odmero DDV (76 %) ali za prijavo prispevkov za 
socialno varnost svojih zaposlenih (72 %) pri ustreznih nacionalnih javnih organih. 54 % 
podjetij je uporabilo internet za oddajo napovedi za odmero davka od dohodkov pravnih oseb, 
le 31 % pa za carinske deklaracije ali prijave trošarin.

Leta 2010 so manjše občine zagotovile le pol toliko spletne razpoložljivosti kot večje. Države 
članice morajo podpirati predvsem male lokalne uprave s šibkejšo zmogljivostjo (strategija, 
financiranje in sposobnost) za zagotavljanje spletnih storitev.

Bistvene prvine

Bistvene prvine, zlasti interoperabilno upravljanje elektronske identifikacije (eIDM), 
interoperabilnost in odprti standardi, so najpomembnejši pogoji za uspešno e-upravo. 

Za učinkovit sistem e-uprave, ki zagotavlja dvosmerno in/ali avtomatizirano interakcijo med 
upravo in državljani in/ali podjetji, sta potrebna medsebojno priznavanje in interoperabilnost 
e-identifikacije, e-avtentifikacije, e-podpisov in infrastrukture zasebnih ključev.

Interoperabilnost na ravni EU pomeni, da mora aplikacija e-uprave v dani državi sprejemati 
katere koli e-podpise, ki jih pošlje fizična ali pravna oseba iz katere koli druge države, čeprav 
je bil podpis ustvarjen s poverilnicami nenacionalnih ponudnikov storitev certificiranja. Ker je 
veliko aplikacij odvisnih le od ponudnikov storitev certificiranja, ki jih je akreditiral lastni 
nacionalni akreditacijski organ, bi bilo treba za popolno interoperabilnost zagotoviti bodisi, da 
je lastnemu nacionalnemu akreditacijskemu organu omogočena akreditacija nenacionalnih 
ponudnikov storitev certificiranja, bodisi, da so med akreditacijskimi organi iz različnih držav 
sklenjeni večstranski sporazumi. 

Države članice uporabljajo različne modele za aplikacije e-uprave, pri katerih je treba 
uporabljati elektronski podpis, vendar je večina držav EU v aplikacije e-uprave uvedla e-
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podpise, ne da bi upoštevala e-podpise, ki so jih ustvarila podjetja in posamezniki v drugih 
državah. Regulativni, tehnični in organizacijski okvir je vedno organiziran s strogo 
nacionalnega vidika. Veliko aplikacij izhaja le iz ponudnikov storitev certificiranja, ki jih je 
akreditiral lastni nacionalni akreditacijski organ. To pomeni, da se morajo nedržavljani fizično 
registrirati v državi, v kateri se aplikacija uporablja. Za nedržavljane je odprtih le nekaj 
nacionalnih aplikacij e-uprave: Finska – storitev spletnih obrazcev v javnem sektorju 
(Lomake.fi), Irska – storitev prihodkov na spletu (ROS), Nizozemska – elektronska 
deklaracija (Elektronische aangifte), Slovenija – državni portal „vse na enem mestu“ za 
podjetja, Švedska – e-storitev za registracijo podjetij (Company Registration eService). 

Glavne ovire za čezmejno uporabo e-podpisov so pomanjkanje zaupanja v e-podpise iz druge 
države in težave pri potrjevanju teh podpisov. Za podobne aplikacije države ne zahtevajo 
nujno e-podpisa iste vrste. Podobna aplikacija v eni državi lahko temelji le na zaščiti z 
uporabniškim imenom/geslom, medtem ko druga država za isto vrsto transakcije zahteva 
kvalificiran e-podpis. Zato bi morale države članice pri določanju varnostne ravni podpisov v 
aplikacijah e-vlade in e-uprave upoštevati čezmejno interoperabilnost. 

Države članice morajo pregledati zahteve okvira e-podpisov, da bi odpravile ovire za 
čezmejne storitve. Čezmejne interoperabilne aplikacije e-uprave se morajo opirati na 
ponudnike storitev certificiranja, ki ne uveljavljajo posebnih nestandardiziranih vmesnikov. 

Velik korak k interoperabilni in čezmejni uporabi (kvalificiranih) elektronskih podpisov je bil 
dosežen s sprejetjem Odločbe 2009/767/ES, katere cilj je določiti okvirne zahteve Skupnosti o 
zanesljivih seznamih nadzorovanih/akreditiranih overiteljev, zlasti tistih, ki izdajajo 
kvalificirana potrdila.

Evropska komisija bo predlagala revizijo direktive o elektronskem podpisu, da bi zagotovila 
čezmejno priznavanje in interoperabilnost varnih sistemov e-avtentifikacije, in sklep o 
medsebojnem priznavanju elektronske identifikacije in avtentifikacije v EU.

Vseevropska interoperabilna e-uprava se mora v celoti opirati na inovativne tehnične rešitve, 
kot so javne storitve v oblakih in v storitve usmerjena arhitektura. V storitve usmerjena 
arhitektura olajšuje čezmejno interoperabilnost sistemov e-uprave z zelo modularno 
arhitekturo. V storitve usmerjena arhitektura z zagotavljanjem ponovne uporabnosti storitev in 
izmenjave informacij ter ločevanjem storitev od njihovih vmesnikov olajšuje interoperabilnost 
e-uprave in udeležbo več ponudnikov storitev. Varnostni sistemi v sistemih e-uprave morajo 
biti na primer neodvisni od aplikacije in prilagodljivi. Inovativna e-uprava zahteva tudi 
nadgradnjo infrastrukture IPv6 (portali, spletne strani, aplikacije itn.). 

Storitve visokega učinka

Izvajanje storitev e-uprave z visokim učinkom prispeva k uporabi IKT za spodbujanje 
pametne, trajnostne in inovativne uprave. Storitve visokega učinka bistveno prispevajo k 
zmanjševanju stroškov, čezmejni interoperabilnosti ter dokončni vzpostavitvi enotnega trga.

Glede na to, da trg javnih naročil zajema 16 % BDP v EU in da je 99 % podjetij v EU malih 
in srednjih podjetij, je treba nameniti posebno pozornost čezmejni interoperabilnosti sistemov 
e-javnih naročil in množičnemu sprejetju e-izdajanja računov. Čeprav je 70 % javnih organov 
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začelo uporabljati e-javna naročila, njihova nizka stopnja uvedbe (5 % skupnega obsega 
javnih naročil) še ne zagotavlja velikih koristi. Če bi bila ta aplikacija v celoti razpoložljiva in 
bi se pogosteje uporabljala, bi lahko prispevala h kar 30-odstotnemu zmanjšanju stroškov za 
javna naročila. Vseeno 14 držav članic že izvaja fazo pred dodelitvijo, 12 pa fazo po 
dodelitvi. 

EU je v obdobju 2007–2013 prek kohezijskega programa dodelila 15,2 milijarde EUR za 
informacijske in komunikacijske tehnologije, prek Evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva pa 1,02 milijarde EUR za naložbe v širokopasovno infrastrukturo, da bi do 
konca leta 2010 dosegli cilj 100-odstotne pokritosti EU, ki je bil preložen na leto 2013.
Predlog za „instrument za povezovanje Evrope“ predvideva dodelitev skoraj 
9,2 milijarde EUR za podpiranje naložb v hitra in ultra hitra širokopasovna omrežja ter v 
vseevropske digitalne storitve. Prek instrumenta za povezovanje Evrope se bodo zagotavljale 
subvencije za izgradnjo infrastrukture, potrebne za uvedbo e-identifikacijske kartice, e-
identifikacije, e-uprave, e-javnih naročil, e-zdravstva, digitalne knjižnice Europeana, e-
pravosodja in carinskih storitev, prav tako pa bo ta instrument prispeval k zagotavljanju 
interoperabilnosti in pokrivanju stroškov upravljanja te infrastrukture na evropski ravni, s 
čimer bo povezal infrastrukture držav članic. 

S storitvami e-uprave, usmerjenimi v potrebe uporabnikov, se bo položaj državljanov in 
podjetij okrepil. Za izvajanje storitev e-uprave so odgovorne države članice. Poleg evropskega 
sklada, ki bo prispeval k vseevropski interoperabilnosti storitev e-uprave, morajo države 
članice zagotoviti tudi potrebne finančne, tehnične in človeške vire za izvajanje storitev e-
uprave z visokim učinkom. Države članice so pozvane, da sprejmejo najboljšo kombinacijo 
novih tehnologij, odprte specifikacije in inovativnih arhitektur, da bi lahko zagotavljale 
uspešne, učinkovite, varne in čezmejne interoperabilne storitve e-uprave na vseh ravneh.

Razvoj e-uprave na ravni EU in na nacionalni ravni mora temeljiti na sodelovanju med 
javnimi upravami, ob celovitem upoštevanju temeljnih načel evropskih javnih storitev, ki so: 
upoštevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, usmerjenost v uporabnike, spoštovanje 
zasebnosti in zagotavljanje storitev po več poteh, vključevanje in razpoložljivost, varnost, 
večjezičnost, upravna poenostavitev, preglednost, hramba informacij, odprtost, ponovna 
uporabnost, tehnološka nevtralnost in prilagodljivost ter uspešnost in učinkovitost.


