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 PRESSMEDDELANDE 

   Bryssel, 14
 
Augusti 2013 

 

Färdriktningen för gränsöverskridande e-tjänster har stakats ut 

EU-kommissionen har nu undertecknat avtalet för e-SENS-projektet 

“Människor och verksamheter ska kunna verka inom en gränslös Digital Gemensam Marknad 

som drar nytta av Internets potential”  - Neelie Kroes, EU-kommissionen 

E-SENS, ett nytt stort EU-projekt som syftar till att förverkliga visionen om en Europeisk 

Digital marknad genom utvecklingen av innovativa ICT-lösningar för den offentliga sektorn, har nu 

formellt startat. Genom påskrivande av kontraktat i augusti 2013 har nu projektet officiellt startat. 

Projektaktiviteter har pågått sedan den 1:a april i år. 

Nästan 100 partners som representerar 20 europeiska länder, inklusive Norge och Turkiet, 

bildar tillsammans e-SENS-projektet. Utöver dessa tillhandahåller också ETSI (det europeiska 

telekommunikations-standardiseringsorganet) samt OpenPEPPOL (förvaltningsorganisationen för det 

europeiska e-Inköpsnätverket “PEPPOL”) betydande bidrag till projektet. Det breda deltagandet 

vittnar om ett betydande intresse för och ett stort behov av att utveckla gränslösa e-tjänster i 

Europa. Den gemensamma marknaden förväntas att bli en realitet för medborgare och verksamheter 

och mycket kan åstadkommas med hjälp av ICT. E-SENS kommer att innebära att stora steg tas i 

avseende att realisera visionen “tillhandahålla tjänster” genom att erbjuda dem digitalt.  Det finns 

dock många utestående utmaningar att hantera och överkomma, inklusive legala, semantiska, 

organisatoriska och tekniska hinder. 

Syftet med e-SENS-projektet är att utveckla effektiva offentliga tjänster med hög kvalitet 

baserade på en gemensam europeisk standardiserad infrastruktur. E-SENS kommer att konsolidera, 

förbättra och utöka de ansträngningar som gjordes inom ramen för EU:s så kallade ”large scale 

pilots” – e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL – genom att erbjuda tjänster inom områdena 

Hälsovård, Juridik, Offentliga Inköp och affärsetablering inom Europa. Generiska och hållbara 

lösningar skapar förutsättningar för utvecklingen av publikt tillgängliga offentliga e-tjänster. 

e-SENS-projektet kommer utgå från ett nytt sätt att tillhandahålla offentliga tjänster – 

tjänster med ökad användar-fokus, innovativa och effektiva tjänster som säkerställer tids- och 

kostnads-besparingar, både för medborgare och för den offentliga sektorn i stort. E-SENS fokus är 
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inte att i första hand utveckla nya lösningar. E-SENS mål är att nå stordriftsfördelar, öka 

återanvändbarhet och samarbete samt att introducera nya styrningsmodeller över flera domäner 

genom koordinering på så väl nationell som EU-nivå. E -SENS kommer att bidra till en övergång från 

vertikala och inneslutna lösningar till en gemensam och delad kors-sektoriella och 

gränsöverskridande digital infrastruktur. ICT bidrar till att säkerställa att olika nationella lösningar kan 

utbyta information och på så sätt att den offentliga sektorn inom EU kan nå betydande framgångar 

när det gäller innovativa e-tjänster på internationell nivå. 

 

För mer information: 

• e-SENS webb-plats: www.esens.eu 
• ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 
• CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 
 

Kontakta: esens.info@lists.esens.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


