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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets 

(2011/2178(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska gemenskapens regelverk om den inre marknaden och 
informationssamhället,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa 
(COM(2010)0245),

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för Europa: 
2015.eu1,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 31 maj 2010 om en digital agenda 
för Europa,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 om Europa 2020-
strategin, däribland den digitala agendan (punkt 7), 

– med beaktande av ”Vägledningen för upphandling av standardbaserad IKT – delar av god 
praxis”, offentliggjord av kommissionen den 23 december 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande om att utnyttja fördelarna med elektronisk 
fakturering i Europa (COM(2010)0712),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”EU:s handlingsplan för e-förvaltning 
2011–2015 – Utnyttja IKT för att skapa en smart, hållbar och innovativ förvaltning” 
(COM(2010)0743),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Interoperabilitet för europeiska 
offentliga tjänster – Europeiska interoperabilitetsstrategin (EIS) för EU:s offentliga 
tjänster (bilaga 1) och Europeiska interoperabilitetsramen (EIF) för EU:s offentliga 
tjänster (bilaga 2)” (COM(2010)0744),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för e-förvaltning inom 
ramen för initiativet i2010: Ett snabbare införande av e-förvaltning i Europa till nytta för 
alla” (COM(2006)0173),

– med beaktande av kommissionens meddelande om ett samstämmigt ramverk för 
stärkande av tilliten på den digitala inre marknaden för e-handel och onlinetjänster 
(COM(2011)0942),

                                               
1 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
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– med beaktande av kommissionens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för 
att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden: Gemensamma insatser 
för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 mars 2011 ”Skydd av kritisk 
informationsinfrastruktur – Resultat och kommande åtgärder: vägen mot global 
it-säkerhet”,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 mars 2009 ”Skydd av kritisk 
informationsinfrastruktur – Skydd mot storskaliga it-attacker och avbrott: förbättrad 
beredskap, säkerhet och motståndskraft i Europa”,

– med beaktande av kommissionens strategi om öppna uppgifter, offentliggjord i 
december 2011, bestående av: Kommissionens meddelande ”Öppna uppgifter – En 
drivkraft för innovation, tillväxt och öppen styrning”, kommissionens förslag till direktiv 
om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn (COM(2011)0877) och kommissionens beslut av den 
12 december 2011 om vidareutnyttjande av dokument från kommissionen 
(COM(2011)0833),

– med beaktande av studien om den ekonomiska effekten av information från den 
offentliga sektorn som genomfördes av Europeiska kommissionen 2011 
(Vickery-studien),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om en gemensam europeisk köplag (COM(2011)0635),

– med beaktande av kommissionens meddelande om ett samstämmigt ramverk för 
stärkande av tilliten på den digitala inre marknaden för e-handel och onlinetjänster 
(COM(2011)0942),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Grönbok – mot en gemensam Europeisk 
marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar” (COM(2006)0941),

– med beaktande av 2011 års lägesrapport om den digitala agendan för Europa, 
offentliggjord den 22 december 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europeisk rapport om digital 
konkurrenskraft – De största landvinningarna för strategin i2010 under 2005–2009” 
(COM(2009)0390),

– med beaktande av studien om IKTs samhällsinverkan – Smart 2007/0068, offentliggjord 
den 30 april 2010,

– med beaktande av rapporten om den ekonomiska effekten av information från den 
offentliga sektorn – Smart 2007/0020, offentliggjord i januari 2010,
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– med beaktande av rapporten framtagen för kommissionen ”Handlingsplan för 
e-förvaltning inom ramen för i2010 – Lägesrapport (Smart 2008/0042)”, offentliggjord i 
november 2009,

– med beaktande av det svenska ordförandeskapets slutsatser av den 10 november 2009 
från Visby-konferensen: Visby Agenda: creating impact for an eUnion 2015, 

– med beaktande av det svenska ordförandeskapets rapport ”A Green Knowledge Society –
An ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge society”, offentliggjord i 
september 2009,

– med beaktande av kommissionens rapport om det offentliga samrådet om molnbaserade 
datortjänster (Cloud Computing: Public Consultation Report), offentliggjord den 
5 december 2011, 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för bättre e-signaturer och 
e-legitimation för att förenkla tillhandahållandet av gränsöverskridande offentliga tjänster 
på den inre marknaden” (COM(2008)0798), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för … (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) påverkar EU-medborgarna direkt i 
deras vardagsliv, och en konkurrenskraftig digital inre marknad utan 
konkurrensförvridning och utan hinder för gränslösa e-tjänster skulle vara till avsevärd 
nytta för dem.

B. IKT-sektorn står direkt för 5 procent av Europeiska unionens BNP, med ett 
marknadsvärde på 660 miljarder euro per år, men bidrar med betydligt mer till den totala 
produktivitetsökningen (20 procent direkt från IKT-sektorn och 30 procent från 
IKT-investeringar).

C. IKT kan utgöra ett väsentligt bidrag till EU 2020-strategin, särskilt vad gäller 
sysselsättning, hållbar ekonomisk tillväxt och produktivitetsökning, forskning och 
utveckling, energi, innovation och miljö.

D. Små och medelstora företag spelar en särskilt viktig roll på den digitala marknaden.

E. Den digitala agendans resultattavla för 2011 visar framsteg men 26 procent av 
EU-medborgarna har aldrig använt internet och endast 48 procent av befolkningen som 
tillhör missgynnade grupper har använt internet.

F. En konkurrenskraftig digital inre marknad måste säkerställa framgångsrik utveckling av 
det transeuropeiska kommunikationsnätverket, effektivt sammanlänka alla EU-regioners 
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telekommunikationsnätverk och avlägsna hinder mellan infrastrukturutvecklingens olika 
nivåer i och mellan EU:s medlemsstater.

1. Europaparlamentet är medvetet om IKT-sektorns viktiga bidrag till EU:s industripolitik, 
konkurrenskraft och handelsbalans. 

2. Europaparlamentet understryker att användarna är nyckeln för den digitala strategin och 
det finns ett överhängande behov i EU av att stärka användarnas roll och perspektiv i 
informationssamhället. 

Handlingsplanen för e-förvaltning  

3. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2011–
2015, den Europeiska interoperabilitetsstrategin (EIS) och den Europeiska 
interoperabilitetsramen (EIF) för EU:s offentliga tjänster (EPS).  

4. Europaparlamentet står bakom den totala målsättningen för ökad användning av 
e-förvaltningstjänster 2015 till 50 procent av medborgarna (från 41 procent) och 
80 procent av företagen (från 75 procent), men uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att betrakta dessa mål som minimivärden.

5. Europaparlamentet beklagar att endast 50 procent av e-förvaltningens användare fyllde i 
formulär online, enligt den digitala agendans resultattavla för 2011.

6. Europaparlamentet understryker att internet används i ökande omfattning på mobila 
enheter, både av privatpersoner och företag, och begär att det säkerställs att 
e-förvaltningens tjänster blir tillgängliga och anpassas till flera olika leveranskanaler, 
däribland mobilt internet.

7. Europaparlamentet poängterar att e-förvaltning är särskilt fördelaktigt för EU-
medborgare samt små och medelstora företag som kan minska sina administrativa 
kostnader då de ofta möter oövervinneliga hinder när de verkar över gränserna inom EU. 

8. Europaparlamentet noterar att de största barriärerna för gränsöverskridande åtkomst till 
offentliga myndigheters e-tjänster är knutna till användning av e-identifiering och 
e-signaturer och att det saknas interoperabilitet på EU-nivå.

9. Europaparlamentet anser att det finns ett behov av en tydlig och samstämmig 
EU-lagstiftning för ömsesidigt erkännande av e-autentisering, e-identifiering och 
e-signaturer för att säkerställa effektiva EU-omfattande och gränsöverskridande 
e-förvaltningstjänster som tillhandahåller ömsesidig och/eller automatisk interaktion 
mellan förvaltningar och medborgare och/eller företag.

10. Europaparlamentet välkomnar antagandet av handlingsplanen för e-signaturer och 
e-identifiering liksom pilotprojektet Stork och de bidrag till samverkan mellan 
gränsöverskridande offentliga tjänster som dessa ger. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att granska e-signatursdirektivet och uppmanar till ett beslut i syfte att 
säkerställa ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering.
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11. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har uppdragit åt Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk 
standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder 
(ETSI) att uppdatera och rationalisera ramverket för standardisering av den europeiska e-
signaturen. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera en årlig 
lägesrapport för Europaparlamentet, grundad på rapporterna som skickas två gånger om 
året av europeiska standardiseringsorgan.

12. Europaparlamentet understryker att e-förvaltningsapplikationer bör granskas och, om 
nödvändigt, ändras för att bli tillgängliga även för användare som bor utomlands. 
Parlamentet understryker att interoperabilitet behövs på lokal, regional och nationell nivå 
samt på EU-nivå.

13. Europaparlamentet anser att interoperabilitet mellan e-förvaltningsapplikationer kräver 
interoperabilitet mellan nationella infrastrukturer för kryptering med öppen nyckel (PKI) 
genom en europeisk valideringstjänst (europeisk bro).

14. Europaparlamentet välkomnar det offentliga samråd som inleddes i samband med förslag 
till riktlinjer om kopplingarna mellan IKT-standardisering och offentlig upphandling och 
uppmanar till ett förslag på området.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla nationella strategier för 
e-förvaltning, i linje med målen som fastställs i handlingsplanen för e-förvaltning, särskilt 
vad gäller öppnandet av den inre marknaden.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda IKT-verktyg för att öka 
öppenheten och ansvarsutkrävandet, minska den administrativa bördan, förbättra 
administrativa förfaranden, minska utsläpp av koldioxid, spara offentliga resurser och 
bidra till en demokrati med ett större deltagande samtidigt som tillit och förtroende stärks.

17. Europaparlamentet understryker att gränsöverskridande interoperabla e-
förvaltningstjänster bör dra nytta av innovativ arkitektur och teknik (molnbaserade
offentliga datortjänster och tjänsteorienterad arkitektur) och uppmanar till uppgradering 
av IPv6-relevant infrastruktur för e-förvaltning och onlinetjänster som är av intresse för 
allmänheten.

18. Europaparlamentet understryker att ett säkert gränsöverskridande e-förvaltningssystem är 
en integrerad del av skyddet av europeisk kritisk infrastruktur. Parlamentet uppmanar till 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att säkerställa skydd av personuppgifter och privatliv 
och minska sårbarheten för it-attacker till ett minimum.

19. Europaparlamentet välkomnar bidrag från IDA-, IDABC- och ISA-programmen och de 
storskaliga pilotprojekten inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation
(CIP), liksom forumet för yrkesverksamma inom e-förvaltning (ePractice) vad gäller 
utformning och genomförande av gränsöverskridande interoperabla lösningar.

20. Europaparlamentet välkomnar och stöder förslaget ”Fonden för ett sammanlänkat 
Europa” (FSE) som fördelar nästan 9,2 miljarder euro för att stödja investeringar i snabba 
och mycket snabba bredbandsnätverk och alleuropeiska digitala tjänster.
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21. Europaparlamentet välkomnar antagandet av strategin om öppna uppgifter och uppmanar 
medlemsstaterna att stödja vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn 
på innovativa sätt (icke-persondata). Parlamentet uppmanar lokala och regionala 
myndigheter till mer delaktighet vad gäller åtkomst till information från den offentliga 
sektorn för att förbättra tillhandahållande av information till allmänheten, företag och 
institutioner samt för att underlätta skapandet av nya jobb på lokal och regional nivå.

22. Europaparlamentet understryker vikten av (kvalitativa och kvantitativa) mätningsmetoder 
som fokuserar på e-förvaltningens och demokratins effektivitet, genom användning av
mål som anges i Smart, som borde vara i aktivt bruk bland förvaltningar.

23. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna ännu inte har kommit överens om 
förteckningen över viktiga gränsöverskridande offentliga tjänster som ska göras 
tillgänglig på internet 2015.

24. Europaparlamentet välkomnar förslaget att förbättra digital kompetens och e-integration, 
särskilt förslaget om att göra digital kompetens och tillhörande delar till en prioritet i 
förordningen om Europeiska socialfonden (2014–2020).

25. Europaparlamentet beklagar förseningen av lagstiftningsförslaget som syftar till att 
säkerställa att den offentliga sektorns webbplatser är fullständigt tillgängliga 2015. 
Parlamentet välkomnar färdplanen för digital integration och uppmanar till genomförande 
av initiativet för webbtillgänglighet (WAI), inkluderat riktlinjer för utformning av 
innehåll på webben (WCAG) för e-förvaltningsportaler.

E-upphandling

26. Europaparlamentet poängterar att e-upphandling möjliggör offentlig upphandling i EU 
och maximalt urval för de offentliga myndigheterna, vilket leder till effektiv användning 
av ekonomiska resurser, öppenhet och förstärkning av den inre marknaden och 
konkurrensen.

27. Europaparlamentet understryker att den offentliga sektorns utgifter i EU-27 motsvarar 16 
procent av BNP och uppmanar till användning av e-upphandling för all offentlig 
upphandling senast 2015. Parlamentet uppmanar till användning av e-upphandling även 
vid koncessioner.

28. Europaparlamentet beklagar att endast 13 procent av företagen i EU använde internet för 
inlämning av anbud till offentliga myndigheter genom ett offentligt elektroniskt 
anbudssystem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stimulera små och medelstora 
företags deltagande i e-upphandling.

29. Europaparlamentet understryker att e-upphandling består av två faser: före 
kontraktstilldelning och efter kontraktstilldelning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullständigt genomföra och integrera båda faserna på sina e-
upphandlingsportaler senast 2015.

30. Europaparlamentet understryker den framgångsrika verksamheten i de storskaliga 
pilotprojekten Peppol och e-Certis.
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31. Europaparlamentet understryker att nationella e-upphandlingssystem behöver bli mer 
avancerade för att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster och fullständigt genomföra 
tjänstedirektivet.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överlämna vitboken om 
sammanlänkande e-upphandlingskapacitet i EU – ”En strategi för e-upphandling”.

E-fakturering

33. Europaparlamentet välkomnar initiativet om e-fakturering som syftar till att göra 
e-fakturering till den dominerande faktureringsmetoden i EU senast 2020, och 
kommissionens beslut om att inrätta ett europeiskt flerpartsforum om e-fakturering 
(EMSFEI).

34. Europaparlamentet understryker de väsentliga fördelarna med e-fakturering (kortare 
betalningsperioder, färre fel, bättre uppbörd av mervärdesskatt, färre utskrifter, lägre 
portokostnader och företagsintegrerad hantering).

35. Europaparlamentet är medvetet om marknadsfragmentering på grund av nationella regler
om e-fakturering. Parlamentet beklagar att endast 22 procent av små och medelstora 
företag tar emot och skickar e-fakturor.

36. Europaparlamentet välkomnar de nya mervärdesskattebestämmelserna om e-fakturering, 
vilka gör att pappersfakturor och e-fakturor behandlas likvärdigt.

37. Europaparlamentet understryker vikten av ett klart rättsläge, en tydlig teknisk miljö och 
öppna och interoperabla lösningar för e-fakturering grundat på gemensamma rättsliga 
krav, företagsprocesser och tekniska standarder för att främja en utbredd användning.

38. Europaparlamentet ser gärna att industrin och de europeiska 
standardiseringsorganisationerna fortsätter insatserna för att uppnå större samstämmighet 
i arbetet för en gemensam datamodell för e-fakturering.

39. Europaparlamentet uppskattar de initiativ som Danmark, Finland, Italien, Spanien och 
Sverige har tagit för att göra e-fakturering obligatorisk för offentliga myndigheter och 
uppmanar till att e-fakturering ska vara obligatorisk vid all offentlig upphandling senast 
2016.

40. Europaparlamentet konstaterar att problemen med gränsöverskridande interoperabilitet 
för e-signatur gör att lösningar för gränsöverskridande e-fakturering fördröjs.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda EMSFEI för att granska 
rättsliga aspekter och koordinera nationella initiativ. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att rapportera årligen och att bjuda in ledamöter av Europaparlamentet att 
delta i EMSFEI:s möten.

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta nationella forum om 
e-fakturering med balanserad representation av intressenter.
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43. Europaparlamentet anser att konsumenter som har begränsad eller helt saknar tillgång till 
internet inte ska glömmas bort och att konsumenter alltid ska ha möjlighet att få 
pappersfakturor.

Allmänna anmärkningar

44. Europaparlamentet erkänner mervärdet av de 132 projekten i stödprogrammet för 
informations- och kommunikationsteknik inom ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation, och understryker vikten av forskning, utveckling och innovation för att 
utveckla och förbättra gränsöverskridande tjänster. Parlamentet uppmanar till stöd för 
”lätt och snabb” tillgång till EU:s FoU-fonder för informations- och 
kommunikationsteknik samt ökade ekonomiska anslag till gränsöverskridande e-
förvaltningstjänster och infrastruktur för 2014–2020.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen se över den digitala agendans 
mål, särskilt de som gäller handlingsplanen för e-förvaltning, samt att rapportera till 
Europaparlamentet årligen.

46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

År 2010 antog Europaparlamentet EU 2020-strategin som syftar till att skapa smart, hållbar 
och inkluderande tillväxt och att förbättra den ekonomiska styrningen. Ett av de sju 
flaggskeppsinitiativen i Europas tillväxtstrategi är ”Digital agenda för Europa”, en strategi för 
att dra fördel av den potential som erbjuds av den digitala teknikens snabba framsteg.

En ytterst viktig del av den digitala agendan ägnas åt utnyttjande av IKT för att främja smart, 
säker, hållbar och innovativ e-förvaltning. Några e-förvaltningsrelaterade åtgärder: 
Europaparlamentet stöder gränslösa e-förvaltningstjänster på den inre marknaden (84), att 
medlemsstaterna gör e-förvaltningstjänsterna fullt interoperabla (89), att medlemsstaterna 
säkerställer att de enda kontaktpunkterna fungerar som fullfjädrade e-förvaltningscentra (90), 
att medlemsstaterna samtycker till en gemensam lista över gränsöverskridande offentliga 
tjänster (91), främjande av EU-omfattande standarder, tester av interoperabilitet och 
certifiering av e-hälsa (77), föreslår en rekommendation för att definiera minsta gemensamma 
patientuppgifter (76), ett beslut från Europaparlamentet och rådet om gemensamt erkännande 
av e-ID (83), genomföra gränsöverskridande e-miljötjänster (86), vitbok om sammanlänkad 
e-förvaltningskapacitet i EU (87), föreslå lagstiftning om IKT-interoperabilitet (21), 
tillhandahålla riktlinjer om IKT-standardisering och offentlig upphandling (23).

Den digitala agendans resultattavla 2011 visar följande framsteg: 65 procent av befolkningen 
använder regelbundet internet. 95, 3 procent hade täckning av fast bredbandsnätverk (endast 
82,4 procent av landsbygdsbefolkningen hade täckning). Abonnemang över 10 Mbps nådde 
nästan 30 procent medan 28,7 procent av hushållen hade åtkomst till hastigheter på 30 Mbps 
och mer om de ville. 40 procent av befolkningen använde internet för att köpa varor och 
tjänster. 57 procent av internetanvändarna var involverade i e-handel. Andelen 
gränsöverskridande internetköpare nådde 8,8 procent. 28 procent av de små och medelstora 
företagen var involverade i internetköp och 12,9 procent i internetförsäljning. 

E-förvaltning handlar om att använda verktyg och system som möjliggörs av informations-
och kommunikationsteknik (IKT) för att tillhandahålla bättre tjänster åt medborgare och 
företag. Utveckling av e-förvaltning anses i de flesta medlemsländer grundas å ena sidan på 
kontorsautomatisering och samverkansnätverk mellan offentliga myndigheter samt å andra 
sidan på utveckling av korrekt digitalt innehåll och korrekta tillämpningar.

På EU-nivå övervakas 20 grundläggande offentliga tjänster sedan 2001 varav 12 för 
medborgare (inkomstskatt, jobbsökning, socialförsäkringsförmåner, personliga dokument, 
bilregistrering, bygglov, polisanmälan, offentliga bibliotek, civilståndsintyg, adressbyte och 
e-hälsa) och 8 för företag (arbetsgivaravgifter, bolagsskatt, moms, bolagsregistrering, 
inlämning av statistiska uppgifter, tulldeklaration, miljörelaterade tillstånd och 
e-upphandling). Framsteg i att tillhandahålla dessa tjänster via internet har mätts genom 
användning av ett ramverk med fyra steg. Publicering av information på internet, 
envägsinteraktion (hämtning av formulär), tvåvägsinteraktion (hämtning av formulär, 
ifyllande av formulär via internet) och fullständiga transaktioner via internet inkluderat 
leverans och betalning.
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E-förvaltning var en betydande del av handlingsplanerna för eEurope, eEurope+, 
eEurope2005 och policyramverket för i2010 – Det europeiska informationssamhället för 
tillväxt och sysselsättning.

Enligt den nionde rapporten om prestandajämförelse var den genomsnittliga tillgängligheten 
på offentliga internettjänster i EU 82 procent år 2010. De bästa aktörerna är Österrike, Irland, 
Italien, Malta, Portugal och Sverige. Rapporten visar att tjänster för företag är mer avancerade 
än tjänster för medborgare. 

En konkurrenskraftig digital marknad måste underlätta byråkratin och de offentliga tjänster 
som krävs för att bilda bolag måste vara tillgängliga på ett effektivt sätt. I Österrike, 
Danmark, Estland, Irland, Sverige och Förenade kungariket tillhandahålls 55 procent av 
tjänsterna som krävs för att bilda ett bolag antingen automatiskt eller via en portal för nämnda 
syfte. Endast 46 procent av de användbara tjänsterna för den arbetslösa levereras i dagsläget 
via en särskild portal för detta syfte. Malta, Portugal, Sverige, Österrike, Slovenien och 
Estland leder när det gäller finesser vid tillhandahållande av 20 grundläggande tjänster på 
internet. 

Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat skickade 66 procent av små, 85 procent av 
medelstora och 90 procent av de stora företagen ifyllda formulär elektroniskt till offentliga 
myndigheter år 2010. Den vanligaste typen av internetbaserad interaktion mellan företag och 
offentliga myndigheter i EU27 var hämtning av elektroniska formulär (76 procent), följt av 
erhållande av information (74 procent) och inlämning av ifyllda formulär (69 procent). Mer 
än 70 procent av företagen i EU27 använde internet för elektronisk inlämning av ifyllda 
formulär med momsdeklarationer (76 procent) eller för att deklarera arbetsgivaravgifter 
(72 procent) till tillämplig nationell myndighet. 54 procent av företagen använde internet vid 
deklaration av bolagsskatt och endast 31 procent använde internet vid tulldeklaration.

År 2010 hade de mindre kommunerna endast hälften så stor internettillgänglighet jämfört med 
de större kommunerna. Medlemsstaterna bör särskilt stödja små lokala förvaltningar som har 
svagare kapacitet (strategi, finansiering och förmåga) att tillhandahålla onlinetjänster.

Viktiga aktörer

Viktiga aktörer, särskilt ehantering av e-legitimationer, interoperabilitet och öppna standarder 
är de viktigaste förutsättningarna för framgångsrik e-förvaltning. 

Ett effektivt e-förvaltningssystem som tillhandahåller ömsesidig och/eller automatiserad 
samverkan mellan förvaltningen och medborgarna och/eller företagen behöver ömsesidigt 
erkännande av och interoperabilitet mellan e-identifiering, e-autentisering, e-signatur och 
infrastrukturer för kryptering med öppen nyckel (PKI).

På EU-nivå innebär interoperabilitet att en e-förvaltningsansökan i ett visst land skulle 
godkänna en e-signatur från vilken fysisk eller juridisk person som helst från vilket annat land 
som helst, även om signaturen skapas med användning av en identitet som kommer från en 
icke-nationell tillhandahållare av certifieringstjänster (CSP). Eftersom många applikationer 
endast godtar CSP som har ackrediterats av det egna nationella ackrediteringsorganet skulle 
det betyda att det egna nationella ackrediteringsorganet måste ha möjlighet att ackreditera 
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icke-nationella CSP eller att multilaterala avtal måste ingås mellan ackrediteringsorgan från 
olika länder. 

Medlemsstaterna använder olika modeller för e-förvaltningsapplikationer med elektronisk 
signatur och de flesta av EU-länderna har antagit e-signatur i sina e-förvaltningsapplikationer, 
utan hänsyn till e-signaturer som skapas av företag eller privatpersoner i andra länder. 
Föreskrivande, tekniska och organisatoriska ramverk organiseras alltid utifrån ett strikt 
nationellt perspektiv. Många ansökningar godtar endast CSP som har ackrediterats av den 
egna nationella ackrediteringsmyndigheten. Detta betyder att personer av annan nationalitet 
måste anmäla sig personligen i landet där ansökan används. Endast några få nationella e-
förvaltningsapplikationer är öppna för utländska medborgare: Finland – Lomake.fi offentliga 
sektorns internettjänst, Irland – ROS internettjänst för inkomster, Nederländerna –
Elektronische aangifte, Slovenien – portalen med en enda kontaktpunkt för företag, Sverige –
Bolagsverkets e-tjänst. 

Det huvudsakliga hindret för gränsöverskridande användning av e-signaturer ligger i 
avsaknad av förtroende för e-signaturer från andra länder och svårigheten att validera 
signaturerna. Länderna behöver inte nödvändigtvis kräva samma typ av e-signatur för 
liknande applikationer. Det är möjligt att en applikation i ett land endast baseras på skydd av 
användarnamn/lösenord medan ett annat land kräver kvalificerad e-signatur för samma typ av 
transaktion. Därför bör medlemsstaterna beakta gränsöverskridande interoperabilitet när 
beslut fattas om säkerhetsnivåer för signaturer i deras e-förvaltning och e-
administrationsapplikationer. 

Medlemsstaterna bör granska kraven på sina ramverk för e-signaturer i syfte att avlägsna 
hinder mot gränsöverskridande tjänster. Gränsöverskridande interoperabla e-
förvaltningsapplikationer bör godta CSP som inte påtvingar något specifikt icke-
standardiserat gränssnitt. 

Ett väsentligt steg mot interoperabla och gränsöverskridande användning av (kvalificerade) 
elektroniska signaturer har åstadkommits genom antagande av beslut 2009/767/EG för att 
skapa ett gemensamt ramverk med tillförlitliga förteckningar över tillhandahållare av 
certifieringstjänster, särskilt de som utfärdar kvalificerade certifikat.

EG kommer att föreslå granskning av e-signatursdirektivet i syfte att säkerställa ett 
gränsöverskridande erkännande och interoperabilitet för ett säkert e-autentiseringssystem 
samt ett beslut för att säkerställa ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering 
runtom i EU.

EU-omfattande interoperabel e-förvaltning behövs för att utnyttja tekniska framsteg fullt ut, 
såsom moln med offentliga tjänster och tjänsteorienterad arkitektur (SOA).  SOA underlättar 
gränsöverskridande interoperabilitet vid e-förvaltningssystem genom en modulär arkitektur. 
Genom att tillåta vidareutnyttjande av tjänster och informationsdelning samt genom att skilja 
tjänster från deras gränssnitt, underlättar SOA e-förvaltningens interoperabilitet och en 
mångfald tjänsteleverantörer. Exempelvis måste e-förvaltningens säkerhetssystem vara 
oberoende av applikation och skalbar. Innovativ e-förvaltning kräver också uppgradering till 
tillämplig IPv6 infrastruktur (portaler, webbsidor, applikationer etc.). 
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Tjänster med stor genomslagskraft

Genomförandet av e-förvaltning med tjänster med stor genomslagskraft bidrar till att utnyttja 
JKT för att främja smart, hållbar och innovativ förvaltning. Tjänster med stor genomslagskraft 
är viktiga för kostnadsbesparingar, gränsöverskridande interoperabilitet och för uppnåendet av 
den inre marknaden.

Med hänsyn till att marknaden för offentliga upphandlingar motsvarar 16 procent av EU:s 
BNP och att små och medelstora företag representerar 99 procent av företagen i EU, måste 
särskild uppmärksamhet ges åt gränsöverskridande interoperabilitet i e-upphandlingssystem 
och åt det massiva tillämpningen av e-fakturering. Även om 70 procent av de offentliga 
myndigheterna har börjat använda, e-upphandling innebär dess låga införande totalt 
(5 procent av den totala upphandlingen) att några större fördelar ännu inte uppnåtts. Om 
e-upphandling blir fullt tillgänglig och används mer omfattande, kan detta leda till så höga 
kostnadsbesparingar som 30 procent när det gäller offentliga inköp. Dock är 14 medlemsstater 
redan i genomförandefasen med avseende på fasen innan kontraktstilldelning och 
12 medlemsstater i genomförandefasen med avseende på fasen efter kontraktstilldelning. 

För åren 2007-2013 fördelade EU genom sammanhållningsprogram 15,2 miljarder euro till 
information och kommunikation och genom den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen 
1,02 miljarder till investeringar i bredbandsinfrastrukturer för att uppnå 100 procent täckning 
runtom i EU till slutet av 2010, ett mål som har skjutits upp till 2013. Europaparlamentet 
välkomnar och stöder förslaget ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” (FSE) som förutser 
nästan 9,2 miljarder euro för att stödja investeringar i snabba och mycket snabba 
bredbandsnätverk och EU-omfattande digitala tjänster. FSE kommer att tillhandahålla 
subventioner för att bygga upp den infrastruktur som behövs för att utveckla e-ID, 
e-identifiering, e-förvaltning, europeisk e-hälsa, e-rätt och tullrelaterade tjänster samt kommer 
att säkerställa interoperabilitet och täcka kostnaderna för att driva infrastrukturen på europeisk 
nivå genom sammanlänkning av medlemsstaternas infrastrukturer. 

Medborgare och företag får bättre villkor genom e-förvaltningstjänster som har utformats 
kring användarbehov. Genomförandet av e-förvaltningstjänster är medlemsstaternas ansvar. 
Förutom den europeiska fonden som bidrar till EU-omfattande interoperabilitet av 
e-förvaltningstjänster, måste medlemsstaterna säkerställa nödvändiga ekonomiska, tekniska 
och mänskliga resurser för genomförandet av e-förvaltningstjänster med stor genomslagskraft. 
Medlemsstaterna uppmuntras att anta den bästa kombinationen av ny teknik, öppna 
specifikationer och innovativa arkitekturer för att leverera effektiv, säker och 
gränsöverskridande interoperabla e-förvaltningstjänster på alla nivåer.

EU och den nationella utvecklingen av e-förvaltning bör grundas på samverkan mellan 
offentliga myndigheter med full respekt för underliggande principer för europeiska offentliga 
tjänster: Respekten för subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, 
användarcentrering, respekt för privatliv och leverans via flera olika kanaler, integration och 
tillgänglighet, säkerhet, flerspråkighet, förvaltningsförenkling, transparens, bevarande av 
information, öppenhet, vidareutnyttjande, teknisk neutralitet och anpassningsbarhet samt 
effektivitet.
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