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Uresničevanje e-storitev v Evropi 
(dogodek s področja e-uprave) 

 
Evropejci vse pogosteje potujejo po drugih državah EU, se v njih zaposlujejo in tja preseljujejo, zato potrebe po 

čezmejnih storitvah čedalje bolj naraščajo. Prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi je temeljna pravica, 

zaradi katere se med državami članicami razvija cela vrsta vzajemnih razmerij. Za evropska podjetja so poslovne 

priložnosti na evropskem trgu privlačne. Možnost, da sodelujejo pri javnih naročil v tujini, je ena od 

pomembnih storitev, ki jih podjetja pričakujejo. Na leto se opravi več kot milijarda čezmejnih poti. Veliko ljudi 

med bivanjem v drugi državi članici zboli ali se poškoduje, zaradi česar mora biti dostop do zdravstvenih storitev 

v tujini enostaven. Vse večja mobilnost državljanov in podjetij pa pomeni tudi čedalje več pravnih zadreg, zato 

mora biti dostop do pravosodnih sistemov preprost.  

Prednostna naloga držav EU je preoblikovanje Evrope v enotni trg, s čimer bo zagotovljena celovitost transakcij 

med državami, ki se izvajajo elektronsko. Zaradi neenotnih notranjih predpisov in raznolikih rešitev in sistemov 

IT, ki so v rabi že dolgo vrsto let, bodo morale nacionalne vlade in udeleženci na trgu sodelovati in se zavezati k 

uresničevanju ideje o enotnem trgu. Evropska komisija in države članice so že napravile pomemben korak. S 

številnimi projekti in pobudami so dokazale, da je cilj dosegljiv, čeprav je pot še dolga. Interoperabilne rešitve 

za čezmejne storitve so že razvite in preizkušene v resničnih upravnih zadevah in okoljih: e-zdravje, e-sodstvo, 

e-javni razpisi in ustanovitev podjetja.
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Za sprostitev celotnega potenciala evropskega enotnega trga potrebujemo generične gradnike elektronskih 

transakcij na različnih področjih. Vzajemno priznavanje elektronskih dokumentov, identifikacija državljanov in 

elektronsko podpisovanje ter varna dostava e-dokumentov so ključni elementi, ki omogočajo čezmejne 

upravne storitve v EU. Projekt e-SENS (angl. Electronic Simple European Networked Services) želi povezati 

generične in ponovno uporabljive rešitve za pospeševanje interakcij med upravami EU. Z njim se utrjujejo, 

izboljšujejo in širijo obstoječe strukture, temelječe na evropskih standardih. 

V okviru projekta e-SENS bo organiziran dogodek z naslovom "Uresničevanje e-storitev v Evropi", ki bo 

potekal 6. in 7. novembra 2014 v Luksemburgu, katerega namen je razpravljati o dosežkih ter nadaljnjih 

korakih za izgradnjo celostne uprave:     

 javne storitve, ki jih podpirajo informacijsko-komunikacijske tehnologije in ki so že na 

voljo v okviru velikih pilotnih projektov; 

 močna potreba po razvoju novih javnih e-storitev v digitalni dobi; 

 napredek, dosežen z izgradnjo generičnih rešitev za elektronsko komunikacijo; 

 prihodnost digitalne infrastrukture za e-storitve v Evropi. 

                                                           
1
 Veliki pilotni projekti (angl. LSPs) – epSOS, e-CODEX, STORK, STORK 2.0, PEPPOL, e-SENS, SPOCS. 
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Dogodek bo postregel z govori in razstavami, ki bodo povzeli trenutne razmere in orisali obete za prihodnje 

evropske e-storitve, odločevalcem pa ponudil dragocene informacije za razvoj njihovih nacionalnih sistemov e-

uprave. Razpravljalo se bo o vlogi projekta e-SENS in prispevku drugih velikih pilotnih projektov k platformi 

ključnih storitev čezmejne digitalne infrastrukture e-uprave, kakor je predvideno z Instrumentom za 

povezovanje Evrope (CEF). Dogodek bo omogočil neposreden vpogled v interoperabilno arhitekturo in 

testiranja v realnih razmerah ter prikazal ponovno uporabljivost rešitev e-SENS. To bo tudi enkratna priložnost 

za IT-industrijo, da stopi v korak z razvojem e-uprave, se seznani s tehničnimi izboljšavami in poišče nove 

poslovne priložnosti.       

Elektronske storitve, ki so na voljo v EU, so ključnega pomena za krepitev enotnega digitalnega trga v Evropi in 

za zagotavljanje konkretnih ugodnosti državljanom in podjetjem. Celostne elektronske storitve lahko izboljšajo 

dostop do informacij, skrajšajo čas transakcij, znižajo stroške in okrepijo učinkovitost upravnih procesov. Samo 

s skupnimi prizadevanji in predanostjo raznovrstnih udeležencev se lahko e-storitve v Evropi tudi udejanjijo. 


