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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. meni, da je razvoj e-uprave ključni element enotnega digitalnega trga; pozdravlja 

sporočilo Komisije z naslovom Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–

2020; podpira osnovna načela akcijskega načrta, na podlagi katerih bodo javne uprave 

postale bolj vključujoče, verodostojne, učinkovitejše in pregledne ter bodo zagotavljale 

odprte, interoperabilne, medsebojno povezane in v uporabnika usmerjene digitalne 

storitve ter bodo s tem krepile vlogo državljanov; pozdravlja dejstvo, da se bodo s 

sprejetjem načela „samo enkrat“ zmanjšali upravno breme in stroški; opozarja, da lahko 

izvajanje načela „samo enkrat“ zagotovi neto prihranek na ravni EU v višini 5 milijard 

EUR letno; pozdravlja začetek projekta za izvajanje načela „samo enkrat“ v čezmejnem 

okviru in poziva Komisijo, naj v projekt vključi lokalne oblasti obmejnih regij; 

2. poudarja, da so vključujoče in dostopne digitalne javne storitve bistvenega pomena pri 

oblikovanju in izvajanju politik, ki spodbujajo konkurenčnost, rast in delovna mesta; 

poudarja, da je treba izkoristiti potencial digitalnih tehnologij, če želimo zagotoviti 

uspešnejši in učinkovitejši javni sektor, obenem pa zmanjšati upravno breme, povečati 

uporabo participativnih orodij in izkoristili učinkovite povratne informacije, ki so na 

voljo v primeru digitalnih platform, da bo e-uprava služila namenom razvijajoče se 

družbe; ugotavlja, da lahko razvoj digitalnih tehnologij med drugim zmanjša zamude pri 

plačilu dobaviteljem, izboljša pobiranje davkov in zdravstvene sisteme ter poveča 

učinkovitost pravosodnih sistemov, na primer s povezovanjem poslovnih registrov in 

registrov plačilne nesposobnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi podporo industrijskim 

raziskavam za razvoj izdelkov, storitev in postopkov, ki še niso na voljo na trgu in ki 

lahko zagotovijo inovativne rešitve za izpolnjevanje potreb glede zmogljivosti in 

funkcionalnosti v javnem sektorju; 

3. spodbuja Komisijo, naj po zgledu mini sistema „vse na enem mestu“ zmanjša bremena 

pri čezmejnem e-trgovanju, ki izhajajo iz različnih sistemov DDV, da bi zagotovila 

večjo skladnost in enake konkurenčne pogoje za evropska podjetja; 

4. poudarja pomen ozaveščanja državljanov glede razpoložljivih orodij in storitev e-

uprave; meni, da je treba za preprečevanje digitalne izključenosti ali globljega 

digitalnega razkoraka zagotoviti dostopnost in kakovost storitev e-uprave za državljane, 

ki živijo na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih; poziva, naj se pri oblikovanju 

akcijskega načrta za e-upravo spodbuja vključevanje starejših in prikrajšanih skupin ter 

oseb z manjšim obsegom znanj in spretnosti ali z invalidnostjo, ki ovira njihovo 

sposobnost, da uporabljajo splošno dostopne sisteme ali vmesnike; zato poziva 

Komisijo in države članice, naj sprejmejo splošen in celovit pristop k e-upravi, da bi 

zagotovili učinkovito usklajevanje spletnih in nespletnih upravnih storitev; 

5. poudarja, da bi morali imeti državljani brez digitalnih spretnosti in znanj ali orodij 

dostop do vseh javnih storitev z uporabo standardnih oblik in metod, vključno z 

osebnim obiskom javne službe; 

6. poudarja, da je akcijski načrt EU za e-upravo zelo pomemben za čezmejne regije, saj bo 

olajšal vsakdanje življenje državljanov ter malih in srednjih podjetij, ki običajno 
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delujejo prek meja; 

7. poziva k hitri uvedbi elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti, da bi se 

okrepila zaščita in spremljanje pravic socialne varnosti za mobilne državljane; 

8. poudarja, da je treba zagotoviti varnost pri dostopu do podatkov in njihovi izmenjavi; 

poudarja, da bi morale biti storitve e-uprave zasnovane tako, da bi bila zagotovljena 

varnost informacij in varstvo osebnih podatkov v skladu z evropsko zakonodajo; po 

potrebi bi bilo treba nove in inovativne tehnologije razširiti, da bi zagotovili, da je 

kibernetska varnost vključena v zasnovo teh storitev; poudarja, da bo izpolnitev teh 

pogojev povečala zaupanje v digitalne storitve in njihovo uporabo; 

9. poudarja, da je polna uporaba varne, ustrezne, odporne, zanesljive in visokozmogljive 

infrastrukture, kot so ultrahitra širokopasovna in telekomunikacijska omrežja, nujna za 

delovanje storitev e-uprave; zato poziva k hitremu sprejetju evropskega zakoniku o 

elektronskih komunikacijah za dosego evropskih strateških ciljev; meni, da je 

bistvenega pomena, da so javni organi obveščeni o tehnološkem razvoju in da imajo 

zadostno zmogljivost za uvajanje inovativnih tehnologij, kot so masovni podatki in 

internet stvari, ali uvajanje mobilnih storitev, kot je 5G, ki bodo sposobne zadostiti 

potrebam uporabnikov; 

10. pozdravlja dinamičen in prožen pristop akcijskega načrta; poziva usmerjevalni odbor, 

naj stalno določa specifične, realne in merljive cilje, ki bodo temeljili na kazalnikih 

uspešnosti, da bi zagotovili krepitev inovacij ter jih spremljali in poročali o njihovem 

izpolnjevanju; meni, da bo deljenje informacij o učinkovitosti storitev v kar največjem 

obsegu še povečalo koristi e-uprave, saj se bo tako okrepilo zaupanje državljanov v 

njeno uporabo; 

11. poudarja, da je treba razviti varne, zanesljive in interoperabilne čezmejne javne storitve, 

pri čemer je treba preprečiti nadaljnjo razdrobljenost in podpreti mobilnost na enotnem 

trgu s pomočjo polnega izvajanja ključnih elementov, kot so močno varovana sredstva 

elektronske identifikacije in elektronski podpisi; ugotavlja, da različne javne storitve še 

vedno niso dovolj interoperabilne med državami članicami na ravni EU, nacionalni in 

lokalni ravni; v zvezi s tem pozdravlja pregled evropske strategije in okvira za 

interoperabilnost, priporoča podporo najboljših praks, kot je uporaba odprtih standardov 

in odprtokodne programske opreme, ter poziva k hitremu začetku izvajanja Uredbe 

(EU) št. 910/2014 (eIDAS); poziva zlasti Komisijo, naj si z državami članicami in 

zasebnim sektorjem prizadeva za razvoj čezmejnih in vseobsežnih digitalnih storitev na 

podlagi priglašenih sredstev elektronske identifikacije in elektronskih podpisov, da bi 

zagotovili uporabo digitalnih storitev in digitalnih identitet, preden se uredba eIDAS 

začne v celoti izvajati; 

12. pozdravlja program ISA2, ki vključuje vse politike EU, za katere je potrebna 

medobratovalnost sistemov, ki delujejo na ravni EU in nacionalni ravni, in bo tako 

omogočil zagotavljanje vseevropskih e-storitev za državljane, podjetja in nacionalne 

uprave; 

13. meni, da je ponovna uporaba tehničnih gradnikov instrumenta za povezovanje Evrope 

(IPE) v javnem in zasebnem sektorju ključna za delovanje infrastrukture za digitalne 

storitve; poudarja, da je treba zagotoviti dolgoročno trajnost tehničnih gradnikov IPE ter 
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rezultatov obsežnih pilotnih projektov in programa ISA2 po letu 2020; poudarja 

možnosti, ki jih ponuja pobuda WiFi4EU pri spodbujanju univerzalnega dostopa do 

hitrih omrežij; zato poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami razvije 

dolgoročno strukturo upravljanja z namenom uresničevanja ciljev enotnega digitalnega 

trga, katere prednostna naloga bi morala biti odzivanje na potrebe državljanov in 

podjetij ter bi morala, kjer je mogoče, spodbujati uporabo skupnih standardov; 

14. opozarja, da bi morale imeti vse javne uprave, kolikor je to mogoče, privzeto odprte 

podatke, zlasti pri zelo velikem obsegu ustvarjenih podatkov, kot pri 

programu INSPIRE; poudarja pomen zanesljive razpoložljivosti in hranjenja podatkov 

za ponovno uporabo prek tretje strani, pri čemer je treba upoštevati zakonodajni okvir 

EU in držav članic; poudarja tudi pomembno vlogo javno-zasebnih partnerstev in 

zasebnega sektorja pri razvoju novih in inovativnih storitev in rešitev; 

15. ugotavlja, da je uvajanje inovativnih rešitev za podatkovno intenzivne javne storitve, 

kot je uporaba storitev v oblaku, še vedno počasno in razdrobljeno; opozarja, da 

storitve, kot je INSPIRE, ustvarjajo velike količine podatkov, ki zahtevajo večjo 

računalniško zmogljivost; v zvezi s tem pozdravlja evropsko pobudo za računalništvo v 

oblaku, ki jo je pripravila Komisija, in meni, da bi bilo treba baze uporabnikov 

evropskega oblaka za odprto znanost razširiti na javni sektor; 

16. poudarja, da je odprtost javnih podatkov in možnost, da se ti svobodno uporabljajo, 

temelj moderne e-uprave ter prispeva k razvoju in krepitvi odprte družbe; 

17. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo politike usposabljanja, da bi javni 

uslužbenci lahko pridobili potrebne elektronske spretnosti, ter naj pripravijo 

informacijske kampanje za državljane in podjetja o uporabi in razpoložljivosti novih e-

storitev; 

18. meni, da ima lahko Komisija vodilno vlogo pri ustvarjanju bolj odprtega in 

vključujočega pristopa k e-upravi, ki bo temeljil na državljanih in njihovih potrebah; 

zato poziva Komisijo, naj si še bolj prizadeva, da bi služila kot zgled, predvsem s 

prevajanjem spletnih mest v jezike EU in izpostavljanjem najboljših praks, od polnega 

priznavanja priglašenih sredstev elektronske identifikacije in digitalnih podpisov v 

skladu z uredbo eIDAS do izvajanja privzeto digitalnih postopkov, zlasti na področju 

vlog za financiranje EU in javna naročila, druge evropske institucije pa poziva, naj hitro 

sledijo zgledu Komisije; meni, da bi določbe o gradnikih IPE, ki bi jih sprejela 

Komisija, lahko pospešile zaupanje in kulturni premik k uporabi digitalnih javnih 

storitev; 

19. meni, da je ključni element razvoja e-uprave trajna rast na področju razvoja digitalnih 

spretnosti, ki povečuje povpraševanje po različnih vrstah digitalnih storitev; 

20. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo učinek prelivanja in širjenje rešitev v 

okviru e-uprave na zasebni sektor.  
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