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Konkurencieschopný jednotný digitálny trh - elektronická verejná správa 

ako vedúca sila   

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o konkurencieschopnom jednotnom 

digitálnom trhu – elektronická verejná správa ako vedúca sila (2011/2178(INI)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na acquis Spoločenstva v oblasti vnútorného trhu a informačnej spoločnosti, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu 

(COM(2010)0245), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 

2015.eu1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu 

v oblasti elektronického obchodu2, 

– so zreteľom na závery Európskej rady z 31. mája 2010 na tému Digitálna agenda pre 

Európu,  

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 17. júna 2010 o stratégii Európa 2020 vrátane 

digitálnej agendy (bod 7), 

– so zreteľom na Príručku obstarávania štandardizovanej IKT – prvky osvedčených 

postupov, ktorú Komisia uverejnila 23. decembra 2011, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Využívanie výhod elektronickej fakturácie 

v Európe (COM(2010)0712), 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 922/2009/ES zo 16. 

septembra 2009 o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA)3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európsky akčný plán pre elektronickú 

verejnú správu na roky 2011 – 2015 – Využitie IKT na podporu inteligentnej, udržateľnej 

a inovačnej verejnej správy (COM(2010)0743), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k interoperabilite európskych 

verejných služieb – európska stratégia interoperability (EIS) pre európske verejné služby 

(príloha 1) a európsky rámec interoperability (EIF) pre európske verejné služby 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 45. 
2  Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 20. 



(príloha 2) (COM(2010)0744), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán elektronickej verejnej správy 

(eGovernment) i2010 – Urýchlenie elektronickej verejnej správy v Európe v prospech 

všetkých (COM(2006)0173), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných 

síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery: Spoločne za nový rast (COM(2011)0206), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2011 o ochrane kritických informačných 

infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej 

bezpečnosti (COM(2011)0163), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. marca 2009 o ochrane kritických informačných 

infraštruktúr – Ochrana Európy pred rozsiahlymi kybernetickými útokmi a narušeniami: 

zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti (COM(2009)0149), 

– so zreteľom na balík otvoreného prístupu k zdrojom údajov, ktorý Komisia uverejnila 

v decembri 2011 a ktorý sa skladá z týchto dokumentov: oznámenie Komisie s názvom 

Otvorený prístup k údajom – Motor inovácie, rastu a transparentnej správy vecí 

verejných, návrh Komisie na smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES 

o opakovanom použití informácií verejného sektora, (COM(2011)0877) a rozhodnutie 

Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie, 

– so zreteľom na štúdiu o hospodárskom vplyve informácií verejného sektora, ktorú 

uskutočnila Komisia v roku 2011 (Vickeryho štúdia), 

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom 

európskom kúpnom práve (COM(2011)0635), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný rámec budovania dôvery 

v jednotný digitálny trh pre elektronický obchod a služby online (COM(2011)0942), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zelená kniha – Smerom k integrovanému 

európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami (COM(2011)0941), 

– so zreteľom na výročnú správu o pokroku Digitálnej agendy pre Európu za rok 2011 

uverejnenú 22. decembra 2011, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Správa o digitálnej konkurencieschopnosti 

EÚ: hlavné výsledky stratégie i2010 v období 2005 – 2009 (COM(2009)0390), 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 s názvom Široké pásmo v Európe: 

investície do digitálne riadeného rastu1, 

– so zreteľom na Štúdiu o sociálnom vplyve IKT – SMART 2007/0068 uverejnenú 

30. apríla 2010, 

– so zreteľom na Správu o hospodárskom vplyve IKT – SMART 2007/0020 uverejnenú 

v januári 2010, 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2011)0322. 



– so zreteľom na správu pripravenú pre Komisiu s názvom Akčný plán elektronickej 

verejnej správy (eGovernment) i2010 – štúdia o dosiahnutom pokroku (SMART 

2008/0042) uverejnenú v novembri 2009, 

– so zreteľom na závery švédskeho predsedníctva z 10. novembra 2009 z konferencie vo 

Visby o impulze pre elektronickú Úniu do roku 2015 (Creating impact for an eUnion 

2015),  

– so zreteľom na správu švédskeho predsedníctva s názvom Zelená vedomostná spoločnosť 

– Politický program IKT do roku 2015 pre budúcu vedomostnú spoločnosť Európy 

uverejnenú v septembri 2009, 

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Cloud Computing: Správa o verejnej 

konzultácii uverejnenú 5. decembra 2011, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán o elektronických podpisoch 

a elektronickej identifikácii s cieľom uľahčiť poskytovanie cezhraničných verejných 

služieb na jednotnom trhu (COM(2008)0798), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 

2006 o službách na vnútornom trhu1, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 

pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre 

právne veci (A7-0083/2012), 

A. keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) majú výrazný priamy a nepriamy 

vplyv na politický, hospodársky, sociálny, kultúrny a každodenný život občanov EÚ; 

keďže občania EÚ by mali značný prínos z konkurencieschopného jednotného digitálneho 

trhu, ktorý by odstránil všetky prekážky cezhraničného poskytovania elektronických 

služieb a na ktorom by nedochádzalo k narušeniam hospodárskej súťaže; 

B. keďže elektronická verejná správa zahŕňa všetky technológie, ako aj ich využívanie 

v súvislosti s online informáciami, poradenstvom a administratívnymi postupmi; 

C. keďže sektor IKT priamo zodpovedá za tvorbu 5 % HDP EÚ a jeho ročná trhová hodnota 

je 660 miliárd EUR, pričom však oveľa viac prispieva k celkovému rastu produktivity 

(20 % priamo vďaka odvetviu IKT a 30 % vďaka investíciám v oblasti IKT); 

D. keďže pravidlá týkajúce sa elektronickej fakturácie nie sú jednotné a výhody, ktoré so 

sebou prináša, zostávajú vo veľkej miere nevyužité; 

E. keďže IKT môže výrazne prispieť k plneniu stratégie Európa 2020 najmä vo vzťahu 

k zamestnanosti, udržateľnému hospodárskemu rastu a rastu produktivity, posilneniu 

postavenia občanov, k výskumu a vývoju, energetike, inováciám a životnému prostrediu, 

ako aj k riešeniu veľkých spoločenských výziev; 

F. keďže MSP zohrávajú na digitálnom trhu mimoriadne dôležitú úlohu; 
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G. keďže ekonomický a ekologický nástroj označovaný ako„cloud computing“ umožňuje 

zlepšovať výkonnosť verejných a súkromných podnikov v oblasti informačných 

technológií, znižovať náklady na spracovanie a archivovanie, čím so sebou prináša 

jednoznačné výhody, jeho nevýhodou je však nedostatočné zabezpečenie prepojenia 

medzi používateľom a serverom a istá strata kontroly na strane užívateľa; 

H. keďže hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy za rok 2011 ukazuje pokrok, pričom však 

26 % občanov EÚ internet nepoužilo nikdy a len 48 % osôb patriacich do 

znevýhodnených skupín internet používa; 

I. keďže digitálna priepasť, a to pokiaľ ide o prístup k internetu, ako aj o digitálnu 

gramotnosť, má priamy vplyv na prijatie elektronickej verejnej správy a nepriaznivo 

ovplyvňuje účasť občanov na verejnom živote a demokracii; 

J. keďže konkurencieschopný jednotný digitálny trh musí zabezpečiť úspešný rozvoj 

ultrarýchlej širokopásmovej siete a telekomunikačných sietí vo všetkých regiónoch EÚ 

a odstrániť rozdiely medzi úrovňou rozvoja infraštruktúry v rámci členských štátov EÚ, 

ako aj medzi nimi v záujme zabezpečenia demografickej udržateľnosti riedko osídlených 

regiónov; 

1. uvedomuje si veľký prínos sektora IKT k priemyselnej politike, inováciám, rastu, 

konkurencieschopnosti a obchodnej bilancii EÚ; 

2. zdôrazňuje, že základom digitálnej stratégie sú používatelia a že v EÚ existuje naliehavá 

potreba posilniť informovanosť, úlohu, účasť, perspektívu a dôveru používateľov, pokiaľ 

ide o ochranu, bezpečnosť a súkromie v informačnej spoločnosti, a vytvoriť ľudský 

kapitál v oblasti IKT; 

3. opätovne zdôrazňuje, že elektronická verejná správa posilňuje postavenie európskych 

občanov a pomáha pri reformovaní a modernizácii verejnej správy tým, že zabezpečuje 

väčšiu transparentnosť a zodpovednosť verejnej správy a znižuje náklady na verejné 

služby; 

4. zdôrazňuje, že prekážky prijatia elektronickej verejnej správy nie sú nevyhnutne len 

technické, ale takisto organizačné, politické, právne a kultúrne a že úspešné riešenia 

a postupy spravidla vo veľkej miere závisia od miestnych podmienok; 

5. zdôrazňuje, že vytvorenie európskeho priestoru elektronickej verejnej správy môže byť 

dôležitou súčasťou programu Horizont 2020, pretože tým možno podporiť hospodársky 

a sociálny rast, podnietiť inovácie a rozvoj ľudského kapitálu, čo môže prispieť k plneniu 

spoločenských a politických úloh EÚ; 

6. zdôrazňuje potrebu zohľadniť digitálnu priepasť a bojovať proti nej; 

7. konštatuje, že informačná technológia „cloud“ umožňuje prístup k spoločnej platforme 

zdrojov IT, ktoré môžu byť v krátkom časovom úseku prepojené bez vynaloženia 

väčšieho úsilia v oblasti správy či zásahov zo strany poskytovateľa služieb, a že účinnosť 

technológie ,,cloud“ spočíva v jej pružnosti, zvýšenej produktivite a šetrnosti voči 

životnému prostrediu, ale že táto technológia musí byť v prvom rade po technickej 

stránke spoľahlivá a odolná; 



Akčný plán pre elektronickú verejnú správu  

8. víta prijatie Európskeho akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 – 

2015, európskej stratégie interoperability (EIS) a európskeho rámca interoperability (EIF) 

pre európske verejné služby; vyzýva členské štáty, aby bezodkladne prijali opatrenia na 

zosúladenie svojich vnútroštátnych stratégií s týmito ústrednými politickými opatreniami; 

9. podporuje celkový cieľ zvýšiť využívanie služieb elektronickej verejnej správy 

(eGovernment) v roku 2015 tak, aby ich využívalo 50 % občanov (oproti 41 %) a 80 % 

podnikov (oproti 75 %), vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby tieto ciele považovali 

za minimálne hraničné hodnoty; 

10. požaduje vytvorenie osobitných programov a platforiem elektronickej verejnej správy 

s cieľom chrániť a podporovať miestnu, regionálnu, etnickú a jazykovú rozmanitosť; 

11. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa hodnotiacej tabuľky digitálnej agendy 

za rok 2011 len 50 % používateľov elektronickej verejnej správy vyplnilo online 

formuláre; 

12. konštatuje, že medzi HDP a dostupnosťou služieb elektronickej verejnej správy existuje 

vzájomný vzťah a požaduje primerané financovanie rozvoja elektronickej verejnej správy 

na vnútroštátnej aj európskej úrovni; 

13. poukazuje na to, že občania aj podniky čoraz viac využívajú internet v mobilných 

zariadeniach, a požaduje prijatie opatrení na zaistenie toho, aby boli služby elektronickej 

verejnej správy dostupné vo viacerých komunikačných kanáloch vrátane centier 

telefonických služieb a mobilného internetu (mobilná verejná správa) a aby boli týmto 

kanálom prispôsobené; 

14. poukazuje na skutočnosť, že úspešná elektronická verejná správa si vyžaduje komplexnú 

integráciu a optimalizáciu administratívnych postupov, pričom sa zohľadní právo na 

miestnu samosprávu na všetkých úrovniach, ako aj naprieč nimi; 

15. zdôrazňuje, že elektronická verejná správa prináša mimoriadne výhody občanom 

a podnikateľom v EÚ, najmä MSP, ktoré sa v súčasnosti stretávajú s neprekonateľnými 

prekážkami pri cezhraničnom podnikaní v rámci EÚ, keďže sa spája so zníženými 

administratívnymi nákladmi a administratívnym zaťažením, vyššou produktivitou, 

efektívnosťou, konkurencieschopnosťou, transparentnosťou, otvorenosťou, účinnosťou 

politík, dostupnosťou a so zjednodušením postupov, a keďže by mala uľahčiť rozvíjanie 

synergií medzi jednotlivými podnikmi a ich spoločné využívanie zdrojov a kapacít, 

a poskytnúť malým a stredným podnikom profesijné prostredie založené na užšej 

spolupráci; 

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uverejnili údaje získané prostredníctvom verejných 

zdrojov, a to v strojovo čitateľnom formáte (a v reálnom čase) na základe otvorených 

licencií, s cieľom umožniť inovačné opakované používanie informácií verejného sektora 

akademickou obcou vrátane študentov, ako aj širokou verejnosťou, a zároveň ich 

používanie na výskumné účely a v záujme rozvoja podnikania, čím sa takisto zvýši 

transparentnosť; 

17. poukazuje na skutočnosť, že ešte stále neexistuje jasná definícia pojmu „údaje verejnej 



správy“ a že v záujme objasnenia presného významu tohto pojmu je potrebné dospieť 

prostredníctvom verejnej diskusie k jeho jednotnému chápaniu; 

18. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky možné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby vzdelávacie 

inštitúcie a kultúrne ustanovizne zostali aj naďalej vylúčené z rozsahu pôsobnosti 

smernice 2003/98/ES; 

19. poznamenáva, že hlavné prekážky cezhraničného prístupu k elektronickým službám 

verejných orgánov sa spájajú s využívaním elektronickej identifikácie a elektronických 

podpisov a že na úrovni EÚ nie je v tejto oblasti dostatočná interoperabilita; 

20. domnieva sa, že na zaistenie účinných cezhraničných služieb elektronickej verejnej 

správy, ktoré by zabezpečovali obojsmernú a/alebo automatizovanú interakciu medzi 

úradmi a občanmi a/alebo podnikmi v rámci celej EÚ, je potrebný jasný a jednotný 

právny rámec EÚ týkajúci sa vzájomného uznávania elektronického overovania, 

elektronickej identifikácie a elektronických podpisov; 

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby priebežne informovali občanov o existujúcich 

portáloch EÚ, ako je SOLVIT a Vaša Európa, pretože súčasný nedostatok informácií 

spomaľuje ďalší rozvoj podnikateľského prostredia a opatrení na ochranu spotrebiteľov, 

a to najmä v cezhraničných oblastiach; 

22. vyzýva Komisiu, aby sledovala všetky súčasné elektronické nástroje na riešenie 

problémov a informačné portály, ktoré prevádzkuje Komisia a členské štáty, a aby ich 

tam, kde je to možné, prepojila alebo konsolidovala; odporúča, aby sa nové elektronické 

portály zriaďovali iba vtedy, ak nie je možné informácie začleniť do už existujúcich 

portálov; 

23. víta prijatie akčného plánu elektronických podpisov a elektronickej identifikácie, ako aj 

pilotného projektu STORK a tiež ich prínos k interoperabilite cezhraničných verejných 

služieb; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila revíziu smernice o elektronických podpisoch, 

a požaduje rozhodnutie zaisťujúce vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie 

a elektronického overovania; 

24. zdôrazňuje, že pri každom využívaní postupov spracovania údajov vo vzdelávacích 

inštitúciách a kultúrnych ustanovizniach je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa na osobné 

údaje vzťahovali individuálne prístupové práva s cieľom chrániť tieto údaje pred 

neoprávneným použitím; 

25. domnieva sa, že interoperabilita elektronických podpisov má z hľadiska elektronickej 

verejnej správy právne aspekty (používanie elektronického podpisu vo verejnom sektore 

– článok 3 ods. 7 smernice o elektronických podpisoch, problematika vzťahu podpis – 

overenie pravosti a dohľad – akreditácia, perspektíva na vnútroštátnej úrovni, stupne 

bezpečnosti a kvalifikácia podpisov), ako aj technické aspekty (identifikačné znaky 

v osvedčeniach, druh podpisu, formát podpisu, overenie podpisu); zastáva názor, že na 

vytvorenie aplikácií v záujme úplnej interoperability európskej služby elektronického 

podpisu na účely overovania podpisov sa v prvom rade odporúča vytvoriť združenie 

overovacích orgánov (Federation of Validation Authorities – FVA), ktoré bude 

koordinovať vnútroštátne overovacie orgány jednotlivých štátov (National Validation 



Authorities – NVA)1; 

26. berie na vedomie, že Komisia poverila CEN, CENELEC a ETSI, aby zaktualizovali 

a zracionalizovali európsky rámec pre normalizáciu elektronických podpisov; vyzýva 

Komisiu, aby EP predkladala výročnú správu o pokroku založenú na správach, ktoré 

dvakrát ročne predložia európske normalizačné orgány; 

27. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vývoj otvoreného vzdelávacieho softvéru 

v európskych vzdelávacích inštitúciách, zaistili výmenu najlepších postupov a vytvorili 

online platformy spolupráce v oblasti učebných materiálov pre školy a zdrojov, ktoré by 

boli pre študentov bezplatné, a aby náležite zohľadňovali predpisy týkajúce sa ochrany 

údajov a autorského práva; 

28. zdôrazňuje, že aplikácie elektronickej verejnej správy by sa mali revidovať a v prípade 

potreby upravovať tak, aby bola zabezpečená ich prístupnosť aj pre používateľov bez 

pobytu v danom členskom štáte; zdôrazňuje, že interoperabilita je potrebná tak na 

miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ; 

29. domnieva sa, že interoperabilita aplikácií elektronickej verejnej správy si vyžaduje 

interoperabilitu vnútroštátnych infraštruktúr súkromných kľúčov prostredníctvom 

európskej služby overovania (európsky most); 

30. víta verejné konzultácie o návrhu usmernení týkajúcich sa prepojení medzi normalizáciou 

IKT a verejným obstarávaním a požaduje predloženie návrhu na túto tému; 

31. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne stratégie elektronickej verejnej správy 

v súlade s cieľmi akčného plánu pre elektronickú verejnú správu a cieľmi digitálnej 

agendy ako prostriedok na vytvorenie európskeho jednotného digitálneho trhu 

a európskeho priestoru elektronickej verejnej správy; 

32. poukazuje na skutočnosť, že pri rozvíjaní Európskeho akčného plánu pre elektronickú 

verejnú správu, infraštruktúry a služieb je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa na všetkých 

úrovniach dodržiavali bezpečnostné a technické požiadavky a maximálna ochrana 

súkromia a osobných údajov s cieľom zamedziť akékoľvek protizákonné sledovanie; 

33. vyzýva členské štáty, aby využívali nástroje IKT na zlepšenie transparentnosti, 

zodpovednosti a účasti občanov, zvýšenie účinnosti a konkurencieschopnosti, na zníženie 

administratívnej záťaže, časovej náročnosti a nákladov, zlepšenie administratívnych 

procesov, zníženie emisií oxidu uhličitého, na dosiahnutie úspor verejných prostriedkov 

a na podporu participatívnejšej demokracie pri súčasnom budovaní dôvery a istoty; 

34. nabáda členské štáty, aby uložili verejným inštitúciám povinnosť sprístupňovať údaje 

prostredníctvom vedenia archívov a katalógov verejných dát a zabezpečením toho, že 

budú stanovené pravidlá pre uverejňovanie a opakované použitie, pričom sa riadne 

zohľadnia právne predpisy o autorských právach a ochrane databáz;  

35. vyzýva členské štáty, aby zriadili jednotné kontaktné miesta a využívali 

sprostredkovateľské subjekty s cieľom poskytnúť používateľom domácich aj 

                                                 
1  IDABC – Predbežná štúdia o vzájomnom uznávaní elektronických podpisov pre aplikácie 

elektronickej verejnej správy.  



cezhraničných služieb elektronickej verejnej správy bezproblémový, integrovaný a ľahko 

dostupný systém kontaktných miest; 

36. zdôrazňuje, že elektronická verejná správa môže zlepšiť kvalitu našej demokracie 

a zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní aktívnej účasti občanov – najmä mladej 

generácie, a podnikov vo verejnom a politickom živote, ako aj na demokratických 

procesoch; v tejto súvislosti konštatuje, že treba podporovať úvodné konzultácie alebo 

referendá najmä na miestnej úrovni;  

37. víta spustenie softvéru na elektronický zber údajov (Online Collection Software – OCS), 

ktorý bol vytvorený z iniciatívy Komisie v rámci programu ISA a ktorého účelom bolo 

poskytnúť signatárom možnosť posielať od 1. apríla 2012 svoje vyjadrenia podpory 

navrhovaným občianskym iniciatívam online formou a zároveň uľahčiť organizátorom 

petícií riadenie zberu, ukladanie a zasielanie podpisov; preto má záujem na tom, aby sa 

stratégie v oblasti elektronickej verejnej správy uskutočnili čo najskôr;  

38. poukazuje na to, že interoperabilné cezhraničné služby elektronickej verejnej správy by sa 

mali opierať o inovačnú architektúru a technológie (technológia „cloud“ využívaná pre 

verejné služby a architektúry orientované na služby), a požaduje inováciu infraštruktúry 

elektronickej verejnej správy a online služieb verejného záujmu na systém využívajúci 

protokol IPv6; 

39. uznáva, že „cloud computing“ má rovnako veľký význam pre podniky, ako aj pre 

súkromné osoby; zdôrazňuje však, že intenzívnejšie využívanie služieb cloud computingu 

si vyžaduje dohľad nad premiestňovaním zdrojov informačných technológií a dôkladnú 

kontrolu prístupu k serverom a údajom, okrem iného aj preto, aby sa zabránilo 

neoprávnenému komerčnému využitiu inými stranami, a že z tohto dôvodu by sa týmito 

otázkami mala zaoberať reforma pravidiel EÚ na ochranu údajov, ako to navrhuje 

Komisia (COM(2012)0011), COM(2012)0010)); 

40. zdôrazňuje, že zabezpečený cezhraničný systém elektronickej verejnej správy je 

neoddeliteľnou súčasťou Európskeho programu na ochranu kritickej infraštruktúry; 

požaduje zavedenie primeraných opatrení na zaistenie ochrany údajov a súkromia a na 

minimalizáciu zraniteľnosti voči kybernetickým útokom; uznáva dôležitú úlohu agentúry 

ENISA, ktorá podporuje EÚ a členské štáty v ich úsilí o poskytovanie bezpečných 

a stabilných služieb elektronickej verejnej správy; požaduje zavedenie skutočne 

demokratických foriem kontroly využívania údajov a metód používania; 

41. víta prínos programov IDA, IDABCD a ISA a rozsiahlych pilotných projektov CIP, ako 

aj fóra ePractice k návrhu a realizácii cezhraničných interoperabilných riešení; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dlhodobú udržateľnosť týchto opatrení; 

42. víta a podporuje návrh Nástroja na prepojenie Európy (CEF), ktorý vyčleňuje sumu 

takmer 9,2 miliardy EUR na podporu investícií do rýchlych a ultrarýchlych 

širokopásmových sietí a celoeurópskych digitálnych služieb; nástroj CEF poskytne 

dotácie na vybudovanie infraštruktúry potrebnej na rozvoj služieb elektronickej 

totožnosti, elektronickej identifikácie, elektronickej verejnej správy, elektronického 

verejného obstarávania, elektronického zdravotníctva, elektronickej justície a služieb 

súvisiacich s colnými otázkami a bude slúžiť na zaručenie interoperability a pokrytie 

nákladov na prevádzku infraštruktúry na európskej úrovni, čím dôjde k prepojeniu 

infraštruktúr jednotlivých členských štátov; 



43. domnieva sa, že iniciatíva dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 

zmobilizuje súkromné financovanie cielených investícií do budúcich hlavných 

infraštruktúr EÚ, ako sú cesty, železnice, energetické rozvodné siete a prenosové sústavy, 

ako aj širokopásmové siete; 

44. opätovne pripomína význam budúcich vysokorýchlostných služieb, ktoré prispejú 

k dosiahnutiu energetickej účinnosti, cieľov v oblasti bezpečnosti a k vytvoreniu ďalších 

možností komunikácie (napr. efektívnejšie a inteligentnejšie dopravné systémy, systémy 

komunikácie medzi ľuďmi a strojmi) v EÚ; 

45. víta prijatie balíka otvoreného prístupu k zdrojom údajov a vyzýva členské štáty, aby 

podporovali opakované použitie informácií (iných ako osobných informácií) verejného 

sektora inovačnými spôsobmi; požaduje väčšiu angažovanosť miestnych a regionálnych 

orgánov, pokiaľ ide o prístup k informáciám verejného sektora, s cieľom zlepšiť 

poskytovanie informácií verejnosti, podnikom a inštitúciám a umožniť vytváranie nových 

pracovných miest, a tiež podporiť rozvoj na miestnej a regionálnej úrovni; 

46. poukazuje na význam metodík merania (kvalitatívnych aj kvantitatívnych) zameraných na 

efektívnosť a účinnosť elektronickej verejnej správy a demokracie a uplatňovanie cieľov 

SMART1, ktoré by sa mali aktívne využívať v rámci všetkých vlád; 

47. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa členské štáty ešte nedohodli na zozname všetkých 

kľúčových cezhraničných verejných služieb, ktoré sa do roku 2015 majú sprístupniť 

online; vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o dosiahnutie tohto cieľa; 

48. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali a zavádzali konkrétne nástroje IKT 

umožňujúce elektronickú účasť (eParticipation), ako sú spoločné systémy podávania 

elektronických petícií (e-Petitioning), a to s cieľom poskytnúť občanom EÚ 

a reprezentatívnym združeniam praktické spôsoby uplatňovania ich práv podľa 

ustanovení iniciatívy občanov, ktoré sú stanovené v článku 11 ZEÚ; 

49. pripomína kľúčový záväzok znížiť nedostatky v oblasti digitálnej gramotnosti 

a kvalifikácie do roku 2015 o polovicu a víta v tejto súvislosti návrhy na posilnenie 

digitálnej gramotnosti, vedomostí a digitálnej integrácie, a najmä návrh, aby sa digitálna 

gramotnosť a súvisiace prvky stali prioritou nariadenia o Európskom sociálnom fonde 

(2014 – 2020); znovu pripomína, že je potrebný prístup „nijaký občan nezostane bokom – 

začlenenie vo fáze návrhu“ a zdôrazňuje, že je potrebný návrh služieb elektronickej 

verejnej správy zameraný na používateľov a občanov; 

50. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli digitálne vzdelávacie programy zamerané 

na podporu rozsiahleho využívania služieb elektronickej verejnej správy, na posilnenie 

digitálnej gramotnosti a prekonanie elektronických prekážok, s ktorými sa stretávajú MSP 

a znevýhodnené skupiny obyvateľov, ako sú starší ľudia, osoby so zdravotným 

postihnutím, menšiny, prisťahovalci, nezamestnané osoby a osoby žijúce v odľahlých 

oblastiach Únie; na tento účel by sa elektronické vzdelávanie malo začleniť do 

vnútroštátnych politík vzdelávania a odborného vzdelávania, ako aj do vymedzovania 

programov, posudzovania výsledkov odborného vzdelávania a profesijného rozvoja 

učiteľov a školiteľov; 

                                                 
1  SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timed (konkrétne, merateľné, 

dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené). 



51. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa oneskoril legislatívny návrh zameraný na zaistenie 

úplného sprístupnenia webových stránok verejného sektora do roku 2015; víta plán 

digitálnej integrácie a požaduje vykonanie iniciatívy za prístupnosť internetu (Web 

Accessibility Initiative – WAI) vrátane usmernení pre dostupnosť webového obsahu 

(Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) pre portály elektronickej verejnej 

správy, ako aj fyzickú a cenovú dostupnosť koncových zariadení prispôsobených 

potrebám osôb so zdravotným postihnutím; 

52. odporúča, aby sa v záujme zabezpečenia kvality pri poskytovaní týchto služieb vykonalo 

ich zosúladenie s medzinárodnými štandardmi, normami a usmerneniami o osvedčených 

postupoch, ako je norma ISO 27001 týkajúca sa informačnej bezpečnosti alebo norma 

ISO 20000 zaoberajúca sa postupmi riadenia služieb IT; 

Elektronické verejné obstarávanie 

53. zdôrazňuje, že elektronické verejné obstarávanie umožňuje verejné obstarávanie v rámci 

celej EÚ a maximálnu možnosť výberu pre verejné orgány, čo vedie k efektívnemu 

vynakladaniu finančných prostriedkov, k transparentnosti, zodpovednosti, dôvere zo 

strany verejnosti, ako aj k posilneniu vnútorného trhu a hospodárskej súťaže; 

54. zdôrazňuje, že verejné výdavky v EÚ 27 predstavujú 16 % HDP, a naliehavo vyzýva na 

používanie elektronického obstarávania pre všetky verejné obstarávania do roku 2015; 

požaduje, aby sa elektronické obstarávanie používalo aj v prípade koncesií; 

55. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2010 použilo internet na odoslanie návrhu 

verejným orgánom prostredníctvom verejného elektronického systému predkladania 

súťažných návrhov len 13 % podnikov EÚ; vyzýva členské štáty, aby podnecovali účasť 

MSP na elektronickom obstarávaní; 

56. zdôrazňuje, že elektronické obstarávanie má dve fázy: fázu pred zadaním zákazky1 a fázu 

po zadaní zákazky2; požaduje od členských štátov, aby do roku 2015 obe fázy v plnej 

miere vykonali a začlenili ich do svojich portálov elektronického obstarávania 

57. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili úroveň kvality projektov IKT vo verejných 

správach s cieľom zabezpečiť na jednej strane sledovanie strategických cieľov verejnej 

správy v oblasti inovácií a na druhej strane zvýšenie všeobecných noriem, pokiaľ ide 

o kvalitu, lehoty a náklady predkladania ponúk; 

58. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci centrálnej a miestnej verejnej 

správy podporovali model obstarávania vo fáze pred komerčným využitím (pre-

commercial procurement, PCP), ktorý verejným obstarávateľom umožňuje podeliť sa 

s dodávateľmi o riziká a výhody plánovania, vytvárania prototypov a testovania nových 

výrobkov a služieb, ako aj zhromaždiť zdroje viacerých obstarávateľov a vytvoriť 

optimálne podmienky na rozsiahlu komercionalizáciu a distribúciu výsledkov 

výskumných a vývojových činností na trhu, a aby prispeli k udržaniu takýchto projektov 

v medziach prevádzkového projektu, ktorý im bol pridelený; 

                                                 
1  Elektronické oznámenie, elektronické zadávanie zákaziek, elektronické predkladanie zákaziek, 

prijatie elektronických podpisov. 
2  Elektronické objednávanie, elektronická fakturácia, elektronické platby, používanie 

elektronických podpisov. 



59. poukazuje na úspešné činnosti rozsiahlych pilotných projektov elektronického verejného 

obstarávania PEPPOL a e-CERTIS; 

60. zdôrazňuje, že vnútroštátne systémy elektronického verejného obstarávania sa musia 

zdokonaliť, aby sa zjednodušili cezhraničné služby a aby sa v plnej miere vykonávala 

smernica o službách; 

61. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila bielu knihu o vzájomnom prepojení kapacít 

v rámci elektronického obstarávania so stratégiou EÚ pre elektronické verejné 

obstarávanie; 

62. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so zavádzaním systémov elektronického obstarávania 

v členských štátoch zaviedla mechanizmus na monitorovanie vykonávania s cieľom 

preskúmať pokrok, prekážky a nápravné opatrenia súvisiace s elektronickým 

obstarávaním; 

63. zastáva názor, že Komisia ako vedúci orgán by mala byť príkladom pre všetkých 

a zaviesť systém elektronického verejného obstarávania vo všetkých svojich inštitúciách; 

Elektronická fakturácia (eInvoicing) 

64. víta iniciatívu týkajúcu sa elektronickej fakturácie, ktorej zámerom je, aby sa elektronická 

fakturácia stala do roku 2020 hlavným spôsobom fakturácie v EÚ, a víta aj rozhodnutie 

Komisie o vytvorení európskeho fóra pre elektronickú fakturáciu s účasťou rôznych 

zainteresovaných strán (EMSFEI); 

65. poukazuje na výrazné výhody, ktoré ponúka elektronická fakturácia ako nástroj na 

dosiahnutie efektívnejšieho a hospodárnejšieho riadenia všetkých vzťahov medzi 

zákazníkmi a dodávateľmi vo verejnom aj súkromnom sektore a ktoré vyplývajú 

z kratších platobných období, menšieho množstva chýb, lepšieho výberu DPH, znížených 

nákladov na tlač a poštovné a integrovaných postupov obchodnej činnosti; okrem toho 

konštatuje, že tento nástroj umožňuje väčšiu transparentnosť tokov a výmeny informácií, 

ktoré súvisia s fakturáciou; 

66. uvedomuje si fragmentáciu trhu v dôsledku vnútroštátnych pravidiel elektronickej 

fakturácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že elektronické faktúry prijíma alebo posiela 

len 22 % MSP; 

67. víta nové pravidlá pre DPH1 v súvislosti s elektronickou fakturáciou, ktoré zavádzajú 

rovnocenný prístup k papierovým a elektronickým faktúram; 

68. zdôrazňuje význam jednotných kontaktných miest pre DPH s cieľom uľahčiť MSP 

cezhraničné elektronické obchodovanie a podporiť elektronickú fakturáciu; 

69. poukazuje na význam právnej istoty, prehľadného technického prostredia a otvorených 

a interoperabilných riešení elektronickej fakturácie, ktoré sa v záujme uľahčenia jej 

masového prijatia zakladajú na spoločných zákonných požiadavkách, obchodných 

procesoch a technických normách; 

                                                 
1  Smernica 2010/45/EÚ. 



70. vyzýva priemysel a európske organizácie pre normalizáciu, aby sa aj naďalej usilovali 

o podporu približovania sa k spoločnému údajovému modelu elektronickej fakturácie; 

71. cení si iniciatívy Dánska, Fínska, Talianska, Španielska a Švédska, aby boli verejné 

orgány povinné používať elektronickú fakturáciu, a požaduje, aby sa elektronická 

fakturácia stala do roku 2016 povinnou pre všetky verejné obstarávania; 

72. konštatuje, že problémy s cezhraničnou interoperabilitou elektronického podpisu 

spomaľujú prijatie cezhraničných riešení v rámci elektronickej fakturácie; 

73. vyzýva Komisiu, aby sa s pomocou fóra EMSFEI zamerala na právne aspekty a aby 

koordinovala vnútroštátne iniciatívy; požaduje od Komisie, aby každoročne predkladala 

správu a aby vyzvala poslancov EP na účasť na stretnutiach fóra EMSFEI; 

74. nabáda členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne fóra pre elektronickú fakturáciu 

s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán; 

75. domnieva sa, že by sa nemalo zabúdať na spotrebiteľov s obmedzeným alebo žiadnym 

prístupom k internetu a že spotrebitelia by vždy mali mať možnosť dostávať papierové 

faktúry; 

Všeobecné pripomienky 

76. uznáva pridanú hodnotu 132 projektov v rámci strategických priorít programu CIP-ICT-

PSP a poukazuje na význam výskumu, vývoja a inovácií pri rozvoji a zlepšovaní 

cezhraničných služieb; požaduje podporu ľahkého a rýchleho prístupu k fondom EÚ na 

výskum a vývoj určeným pre IKT, ako aj zvýšenie finančných príspevkov na cezhraničné 

služby a infraštruktúru elektronickej verejnej správy na roky 2014 – 2020; 

77. uznáva prínos a komplexnú úlohu programu ISA pri vymedzovaní, presadzovaní 

a podpore realizácie riešení interoperability a rámcov pre európsku verejnú správu, pri 

dosahovaní synergií a podpore opätovného využitia infraštruktúry, digitálnych služieb 

a softvérových riešení a pri prevedení požiadaviek interoperability verejnej správy do 

špecifikácií a noriem pre digitálne služby a požaduje zvýšenie finančných príspevkov pre 

riešenia interoperability medzi orgánmi verejnej správy EÚ (program ISA) na obdobie 

2014 – 2020; 

78. zdôrazňuje, že Európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 – 2015 

poskytuje jedinečnú príležitosť na modernizáciu európskej verejnej správy 

a vnútroštátnych verejných správ a na zníženie ich nákladov, na základe čoho budú môcť 

v plnej miere využiť potenciál ďalšej európskej integrácie a podporiť rast, inovácie, 

a mobilitu občanov a obchodné príležitosti podnikov, najmä MSP, ako aj účasť verejnosti 

na tvorbe politík; zdôrazňuje význam partnerstiev medzi verejným a súkromným 

sektorom a úlohu súkromného sektora pri poskytovaní inovačných riešení, aplikácií 

a služieb pre rozvoj interoperabilnej infraštruktúry elektronickej verejnej správy v EÚ 

a pre účinné využívanie dostupných zdrojov; 

79. vyzýva Komisiu, aby každoročne vykonávala hodnotenie cieľov digitálnej agendy, a to 

najmä tých cieľov, ktoré súvisia s akčným plánom pre elektronickú verejnú správu, a aby 

každý rok podávala správy EP; 



80. víta skutočnosť, že švédske, španielske, poľské a dánske predsedníctva Rady považovali 

otázky elektronickej verejnej správy a digitálneho trhu za prioritu, a zdôrazňuje pozitívny 

prínos konferencií o elektronickej verejnej správe, ktoré sa konali v Malmö, Poznani 

a Madride; domnieva sa, že obdobie 2012 – 2013 je rozhodujúce pre cezhraničnú 

interoperabilitu služieb elektronickej verejnej správy, a preto so záujmom očakáva 

priebeh a závery konferencie o elektronickej verejnej správe, ktorá sa bude konať v marci 

2012 v Kodani; 

o 

o     o 

81. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

 

 


