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Въпрос с искане за устен отговор O-000042/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Kaja Kallas 
от името на групата ALDE 

Andreas Schwab, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun 

und Hohenstein, Henna Virkkunen, Antonio López-Istúriz White, Dan Nica, Miapetra Kumpula-

Natri, Carlos Zorrinho, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer 

Относно: Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн 
услуги 

Преминаването към електронно управление в Европа посредством разработването на 
инструменти за електронна идентификация и широка достъпност на услугите онлайн е от 
съществено значение за конкурентоспособността, намаляването на разходите и улесняването 
на живота за европейските граждани и следователно изисква амбициозни инициативи. 

Предвид това може ли Комисията да отговори на следните въпроси: 

– За да се осигури навлизането на услугите онлайн е  необходимо въвеждането на сигурна 
цифрова идентичност с цел да се обезпечи общественото доверие и осигури удобство. Във 
връзка с това, какви инициативи се предвиждат за насърчаване на осведомеността 
относно възможностите, предлагани от инструментите за електронна идентификация? 
Какви действия се предвиждат в подкрепа на държавите членки по отношение на 
внедряването на техническите решения, които гарантират оперативна съвместимост между 
електронните идентификационни номера, предоставяни от платформата CEF? 

– Навлизането на инструментите за електронна идентификация се обуславя от достъпността 
на услуги онлайн. Какви дейности се предвиждат за осъществяване на принципа „цифрови 
по подразбиране“? Въпреки това прекалено много услуги да цифрови само отчасти и 
изискват хората да ги доведат докрай офлайн. Какви действия се предвиждат за 
разработването на „цели“ линии на процесите, като тези, които за необходими за жизнения 
цикъл на предприятията? Какво равнище на сътрудничество между частни и публични 
субекти е необходимо, за да бъдат разработени онлайн решения в цяла Европа? Какви 
инициативи се предвиждат за подобряване на сътрудничеството с предприемачи, които са 
в състояние да разработят цифрови решения за публичните администрации?  

– Една централизирана база данни или няколко бази данни, които не са свързани помежду 
си, създават допълнителни разходи, опасения, свързани с киберсигурността и защитата на 
данните, намаляват гъвкавостта и потенциала за иновации. Извършила ли е Комисията 
оценка на ползите от децентрализирани бази данни в отговор на подобни опасения? Какви 
инициативи се предвиждат за ускоряване на осъществяване на принципа „само веднъж“, 
съгласно който от гражданите и предприятията следва да не се иска повторно 
информация, която те вече са предоставили на обществен орган? 
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