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Swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i ludzi jest podstawowym prawem na rynku wewnętrznym.  
Obywatele Europy coraz częściej podróżują, mieszkają i pracują w różnych krajach UE. Europa oferuje liczne 

możliwości biznesowe, większą dostępność i konkurencyjność usług oraz możliwość swobodnego przemieszania 

się w obrębie Wspólnoty. Co roku odbywa się ponad miliard podróży zagranicznych. Zwiększona mobilność, jak 

i liczne transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami z krajów UE, skutkują często koniecznością kontaktu 

z organami administracji publicznej, instytucjami ochrony zdrowia bądź organami sądowymi w krajach UE.   

Zdarza się, iż podczas pobytu w innym państwie członkowskim podróżny zachoruje bądź dozna urazu, co 

wymusza konieczność  łatwego i szybkiego dostępu do usług opieki zdrowotnej za granicą. Przedsiębiorcy coraz 

częściej świadczą usługi w krajach UE oraz uczestniczą w zagranicznych przetargach publicznych, kontaktując się 

z organami administracji publicznej. Rosnąca mobilność obywateli i przedsiębiorstw skutkuje również 

zwiększoną ilością transgranicznych sporów prawnych, zatem konieczny jest łatwy dostęp do 

międzynarodowych systemów sądowniczych.  

Priorytetem państw członkowskich jest przekształcenie Europy w jednolity rynek,  umożliwiając realizację 

elektronicznych usług publicznych pomiędzy krajami UE. W związku z istnieniem różnych regulacji krajowych 

oraz stosowaniem własnych rozwiązań informatycznych, realizacja tej idei wymaga od rządów krajowych silnej 

współpracy i zaangażowania. Istotne prace zostały już podjęte przez Komisję Europejską i państwa 

członkowskie. Liczne projekty i inicjatywy wykazały, iż cel ten jest osiągalny, choć jeszcze długa droga przed 

nami. Interoperacyjne rozwiązania dla usług transgranicznych zostały już opracowane i przetestowane 

w rzeczywistych przypadkach rządowych w następujących obszarach: e-zdrowie, e-sprawiedliwości, 

e-zamówienia publiczne i zakładanie biznesu
1 

. 

Do odblokowania pełnego potencjału jednolitego rynku europejskiego niezbędne są uniwersalne rozwiązania 

techniczne umożliwiające elektroniczne transakcje w różnych dziedzinach działania administracji publicznej. 

Wzajemne uznawanie dokumentów elektronicznych, identyfikacja obywateli, elektroniczny podpis oraz 

bezpieczne dostarczanie e-dokumentów są głównymi elementami umożliwiającymi sprawny kontakt 

z administracją publiczną i instytucjami państwowymi w UE. Projekt e-SENS (Electronic Simple European 

Networked Services) ma na celu dostarczenie uniwersalnych rozwiązań umożliwiających realizację postępowań 

administracyjnych oraz dostęp do usług publicznych drogą elektroniczną w UE. Projekt konsoliduje, rozwija 

i rozszerza wykorzystanie istniejących rozwiązań w oparciu o europejskie standardy. 

 

                                                           
1
 The Large Scale Pilot projects (LSPs) – epSOS, e-CODEX, STORK, STORK 2.0, PEPPOL, e-SENS, SPOSC. 
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6 – 7 listopada 2014 w Luksemburgu projekt e-SENS organizuje Konferencję "Making e-Services a reality in 

Europe". Na spotkaniu omówione zostaną dotychczasowe osiągnięcia w zakresie elektronicznych usług 

publicznych oraz kroki, jakie należy podjąć, aby stworzyć sprawną e-administrację w Europie. W szczególności 

omówione zostaną następujące tematy: 

• usługi publiczne ICT już udostępnione przez projekty LSP (Large Scale Pilot), 

• potrzeba opracowania większej ilości nowych e-usług publicznych w erze cyfrowej, 

• budowa standardowych rozwiązań dla komunikacji elektronicznej, 

• przyszłość infrastruktury cyfrowej dla e-usług publicznych w Europie. 

W ramach wystąpień oraz towarzyszącej wystawy przedstawiony zostanie aktualny stan, jak również 

perspektywy rozwoju europejskich e-usług, co dostarczy decydentom cennych informacji do opracowania 

krajowych rozwiązań e-administracji. Konferencja zaprezentuje, jak e-SENS oraz inne projekty LSP mogą 

przyczynić się do rozwoju platformy "podstawowych usług" elektronicznej infrastruktury transgranicznej 

e-administracji przewidzianej przez instrument "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF). Celem 

wydarzenia jest także przedstawienie informacji na temat architektury interoperacyjnej opracowywanej 

w ramach projektu oraz zaprezentowanie etapu pilotażowego projektu, który umożliwi wykorzystanie 

rozwiązań projektu w rzeczywistych usługach administracji publicznej. Będzie to również wyjątkowa okazja dla 

branży IT, aby zapoznać się z trendami e-administracji, nowinkami rozwoju technicznego oraz nawiązania 

kontaktów biznesowych. 

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online: 

http://www.esens.eu/event/making-e-services-a-reality-in-europe 

Więcej informacji na temat projektu e-SENS i Konferencji "Making e-Services a reality in Europe" znajduje się 

na stronie http://www.esens.eu/home 
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