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I detta dokument presenteras Europeiska kommissionens svar på iakttagelserna i en särskild 

rapport från Europeiska revisionsrätten i enlighet med artikel 259 i budgetförordningen. 

Dokumentet ska offentliggöras tillsammans med den särskilda rapporten.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-86606884
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SAMMANFATTNING (punkterna I–XI) 

Kommissionens svar:  

I–X: Digital förvaltning är ett övergripande ämne som behandlas genom flera initiativ inom 

många av Europeiska kommissionens avdelningar. 

Handlingsplanen för e-förvaltning för 2016–2020 utformades för att fungera som en katalysator 
för samordning av moderniseringen av den offentliga sektorn och resurserna på området e-
förvaltning samt för att bidra till samordningen av finansieringskällor och stödåtgärder som är 
tillgängliga för medlemsstaterna genom olika EU-program. Den inrättades som ett åtagande från 
kommissionens sida och fastställde därmed tidsfrister enbart för kommissionens åtgärder. 
Medlemsstaterna kunde utgå från detta för att iaktta tidsfrister som fastställts på annat håll (t.ex. 
förordningarna (EU) nr 910/2014 och (EU) 2018/1724 samt direktiven (EU) 2017/1132 och (EU) 
2019/1151). 

Handlingsplanen för e-förvaltning för 2016-2020 hade ingen särskild budget, och som 
revisionsrätten konstaterat var därför främjandet av framtagna lösningar begränsat huvudsakligen 
till verksamhet som planerats inom ramen för de enskilda åtgärderna och till utbyte av bästa 
praxis mellan medlemsstaterna. I enlighet med revisionsrättens rekommendation strävar 
kommissionen efter att utveckla en mer övergripande strategi för främja e-förvaltningstjänster på 
ett effektivt sätt. 

I handlingsplanerna för e-förvaltning lades grunden för den framtida verksamhet som planerats av 
kommissionen, för vilken den (i enlighet med revisionsrättens rekommendation) avser att stärka 
genomföranderamen i syfte att uppmana medlemsstaterna att färdigställa e-förvaltningstjänster. 

Inom ramen för policyprogrammet för det digitala decenniet ”En färdväg för det digitala decenniet” 
(som blev föremål för en politisk överenskommelse efter det att revisionen avslutats och som ännu 
inte antagits formellt) kommer både genomföranderamen för e-förvaltningstjänster och strategin 
för att främja e-förvaltningstjänster att stärkas genom övervakningsmekanismen, samarbetsramen 
samt de rapporter och rekommendationer för att rätta till brister som fastställs i 
medlemsstaternas arbete för att uppnå målen för det digitala decenniet.  

Behovet av att utarbeta nationella färdplaner och utvecklingskurvor för att uppnå målet om att alla 
viktiga offentliga tjänster ska vara tillgängliga online senast 2030 i kombination med 
övervakningsmekanismen på EU-nivå inom ramen för policyprogrammet för det digitala decenniet 
kommer också att främja e-förvaltningstjänster. 

Några av de viktigaste pågående och framtida insatserna är arbetet inom expertgruppen för 
offentlig förvaltning och styrning, översynen av prestandajämförelsen för e-förvaltning, 
förbättringen av ekosystemet för digital identitet och betrodda tjänster, stödet för ett hållbart 
tillhandahållande av digitala förvaltningstjänster på lokal nivå, förslaget om att inrätta ett 
strukturellt samarbete om interoperabilitet mellan medlemsstaterna och kommissionen, 
genomförandet av förordningen om en gemensam digital ingång och ett nytt initiativ på området 
bolagsrätt (se E-förvaltning | Europeiska kommissionen). 

VII. Kommissionen anser att prestandajämförelsen av e-förvaltning lämpar sig för att mäta nivån 

på tillhandahållandet av offentliga tjänster i medlemsstaterna. Även om prestandajämförelsen inte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_sv
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_sv
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var specifikt utformad för att övervaka handlingsplanen anser kommissionen att den också 
omfattar planen eftersom den mäter dess principer genom sina indikatorer. 

IX. Synergier mellan marknadsföringsåtgärder inom de olika finansieringssystemen (såsom ISA2-

programmet) utnyttjades t.ex. genom gemensamma databaser (Joinup), kampanjer (”Digital 
innovation challenge”) och evenemang (DigitALL-konferensen samt, gemensamma workshoppar 
under Europeiska veckan för regioner och städer). Samordningen begränsades av åtgärdernas olika 
tidsramar och organisatoriska upplägg samt avsaknaden av en särskild budget för handlingsplanen 
för e-förvaltning. 

XI. Kommissionen godtar alla rekommendationerna. Se kommissionens svar i avsnittet om 

rekommendationer. 

INLEDNING (punkterna 1–13) 

Kommissionens svar: 

4. Kommissionen betonar att politiska initiativ och finansieringsprogram som blivit föremål för 

beslut efter det att handlingsplanen för e-förvaltning löpt ut, såsom policyprogrammet för det 
digitala decenniet och Next Generation EU/faciliteten för återhämtning och resiliens, främjar 
inrättandet av digitala offentliga tjänster och ett system för att sätta upp mål och övervakning 
som bör göra det möjligt för medlemsstaterna att vidta en stegvis förändring när det gäller att 
inrätta digitala förvaltningstjänster i enlighet med principerna och många av de åtgärder som 
återfinns i handlingsplanen för e-förvaltning för 2016–2020. 

Kommissionen betonar att det finns ett kommande förslag om interoperabilitet, nämligen EU:s 
strategi för interoperabilitet mellan EU-länderna, som syftar till att inrätta en gemensam styrning i 
syfte att styra utvecklingen av interoperabilitet mellan EU:s offentliga förvaltningar (CWP 20221).  

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 
SAMT REVISIONSMETOD (punkterna 14–19)  

Inga svar från kommissionen.  

IAKTTAGELSER (punkterna 20–85) 

Kommissionens svar: 

Ruta 1 – Handlingsplanens vision och politiska prioriteringar 

Se svar på punkt 27.  

                                                 
1 CWP 2022 / Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern: resource.html (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_2&format=PDF
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25. Handlingsplanen för e-förvaltning för 2016–2020 kunde inte och var inte avsedd att införa 

nya skyldigheter för medlemsstaterna. Den utformades för att fungera som en katalysator (såsom 
anges i revisionsrättens punkt II) för samordning av moderniseringen av den offentliga sektorn och 
resurserna på området e-förvaltning samt för att bidra till samordningen av finansieringskällor och 
stödåtgärder som var tillgängliga för medlemsstaterna genom olika EU-program. 

27. Eftersom handlingsplanen utgjorde ett åtagande från kommissionens sida innehöll den 

tidsfrister enbart för kommissionens åtgärder, som medlemsstaterna kunde utgå ifrån för att 
iaktta tidsfrister som fastställts på annat håll (t.ex. förordningarna (EU) nr 910/2014 och (EU) 
2018/1724 samt direktiven (EU) 2017/1132 och (EU) 2019/1151). 

Även om handlingsplanen i sig var tydligt tidsbunden (2016–2020) var den avsedd att bidra till 
resultat långt utöver denna tidsram och leda till effekter inom tidsramar som är specifika för de 
olika berörda områdena och som ofta anges i de relevanta rättsakterna. 

Ruta 4 – Mål som ska uppnås för digitalisering av offentliga tjänster 

Se svar på punkt 30. 

30. Efter det att kommissionen antog förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut (COM 

(2021) 574 final / 15.9.2021) om inrättande av 2030-policyprogrammet ”En färdväg för det 
digitala decenniet” (som blev föremål för en politisk överenskommelse efter det att revisionen 
avslutats och som ännu inte antagits formellt) 

 definieras ”viktiga offentliga tjänster”, i mål 1, som grundläggande tjänster som 
tillhandahålls av offentliga organ till fysiska personer under stora livshändelser samt till 
juridiska personer i deras yrkesmässiga livscykel. 

 har mål 3 fått följande nya lydelse: ”100 % av unionsmedborgarna har tillgång till säker 
elektronisk identifiering (eID) som erkänns i hela unionen och ger användare möjlighet till 
fullständig kontroll över identitetstransaktioner och delade personuppgifter.”  

Detta bör besvara revisionsrättens iakttagelse. 

32. Se svar på punkt 40. 

34–36. Regelbundna möten i styrelsen för handlingsplanen för e-förvaltning utgjorde en 

plattform för utbyte om framsteg avseende fullgörandet av handlingsplanen och uppdatering av 
läget.  

Kommissionen övervakade resultatet av kommissionens åtgärder. Kommissionen övervakade inte 
handlingsplanens resultat eller effekter på ett uttömmande sätt, eftersom det stod klart att dessa 
ibland skulle uppnås utanför handlingsplanens tidsram. 

Som revisionsrätten angivit i punkterna 72, 73 och 75 informerades dessutom kommissionen om 
framstegen genom regelbunden kontakt med medlemsstaterna inom ramen för särskilda 
expertgrupper som inrättats för samarbete och utbyte (t.ex. i FSE:s expertgrupp och FSE-kommittén 
samt samordningsgruppen för den gemensamma digitala ingången och expertgruppen för 
interoperabilitet). 

Ruta 5 – Särskilda övervakningsarrangemang för den europeiska 
interoperabilitetsramen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Observationsorganet för nationella interoperabilitetsramar kommer att fortsätta sin verksamhet 

under perioden 2021–2027 och utgöra en av de viktigaste nyckelutförandeindikatorerna för 

programmet för ett digitalt Europa och det viktigaste instrumentet för att mäta interoperabiliteten i 

Europa. 

 

40, 41 och 42. Prestandajämförelsen av e-förvaltning är, som nämnts, det årliga 

mätinstrumentet för att utvärdera e-förvaltningens tillgänglighet och egenskaper i Europa. Genom 
detta instrument analyseras läget när det gäller tillhandahållandet av digitala offentliga tjänster i 
EU, och det bidrar till att identifiera behovet av ytterligare åtgärder på EU-nivå. De uppmätta 
indikatorerna är kopplade till och härledda från de politiska prioriteringarna i de handlingsplaner 
och förklaringar som undertecknats av medlemsstaterna. Kommissionen anser att 
prestandajämförelsen av e-förvaltning lämpar sig för att mäta nivån på tillhandahållandet av 
offentliga tjänster i medlemsstaterna. Även om prestandajämförelsen inte är utformad för att 
övervaka just handlingsplanen anser kommissionen att den också omfattar planen eftersom den 
mäter planens principer genom de indikatorer som används. 

43. Kommissionen följer de trender och behov som uppstår i samband med tillhandahållandet av 

digitala offentliga tjänster. Som följd är metoden tänkt att uppdateras vart 3–4 år för att hålla 
jämna steg med utvecklingen. På så sätt kan kommissionen tillhandahålla historiska jämförelser 
under två år (datainsamlingen sker vartannat år, varvid man också får en fullständig bild av alla 
tjänster inom ramen för alla livshändelser). 

I 2021 års rapport, och efter den senaste metoduppdateringen, slogs poängen samman för två år 
där olika metoder använts. Metoddokumentet uppdaterades och denna sammanslagning 
förklarades i rapporten. Det var inte möjligt att genomföra några justeringar, eftersom nya tjänster 
hade lagts till medan andra hade tagits bort och flera frågor för att mäta olika tjänster också hade 
uppdaterats, tagits bort eller lagts till. 

46. Kommissionen betonar att observationsorganet för nationella interoperabilitetsramar kommer 

att fortsätta sin verksamhet under perioden 2021–2027 och utgöra det viktigaste instrumentet för 
att mäta interoperabiliteten i Europa och även en av nyckelutförandeindikatorerna för programmet 
för ett digitalt Europa. 

48. Kommissionen understryker att ett av målen för digitaliseringen av offentliga tjänster är att 

100 % av viktiga offentliga tjänster tillhandahålls online. 

Detta mål är uppdelat i följande två delmål inom ramen för Desi: 

 Digitala offentliga tjänster för medborgarna. 

 Digitala offentliga tjänster för företagen. 

Båda indikatorerna härrör från specifika beräkningar (tillgängligheten på nätet för nationella och 
gränsöverskridande tjänster för företag och medborgare) inom ramen för prestandajämförelsen av 
e-förvaltning. Nyckelutförandeindikatorerna finns på 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

Ruta 7 – Det försenade genomförandet av verktyget för betalningshantering 
för åtgärderna 9 och 10 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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Eftersom alla obligatoriska uppgifter som medlemsstaterna offentliggör via insolvensregistrens 

sammankopplingssystem (IRI) finns tillgängliga kostnadsfritt och medlemsstaterna endast får ta ut 

avgifter för uppgifter eller dokument som de frivilligt och utöver de obligatoriska uppgifterna 

lägger till i sammankopplingssystemet (trots att ingen medlemsstat hittills har uttryckt någon 

avsikt att göra det), anser kommissionen att effekten av ett uteblivet betalningssystem för IRI inte 

är alltför betydande. 

56. eIDA-noder kommer inte automatiskt att ersättas av plånboken och det är troligt att de 

kommer att fortsätta att användas för att underlätta användningen av nationella id-metoder över 
gränserna. 

77. Kommissionen samordnade marknadsföringsåtgärderna i så stor utsträckning som möjligt, 

med tanke på de olika finansieringssystemen samt åtgärdernas olika karaktär, tidsramar och 
organisatoriska upplägg. Detta omfattade även gemensamma databaser (Joinup), kampanjer 
(Digital innovation challenge) och evenemang (DigitALL-konferensen samt gemensamma 
workshoppar under Europeiska veckan för regioner och städer). Eftersom det inte fanns någon 
särskild budget för handlingsplanen för e-förvaltning var all marknadsföringsverksamhet kopplad 
till särskilda åtgärder eller finansieringsprogram. 

85. Kommissionen strävade efter att få en uppfattning om medlemsstaternas åtgärder för att 

främja europeiska eller nationella e-förvaltningslösningar i den mån den fick information om 

 marknadsföringsåtgärder i samband med genomförandet av infrastrukturen för FSE:s 
digitala tjänster, genom obligatorisk rapportering enligt överenskommelsen i 
bidragsavtalen,  

 bästa praxis för marknadsföringsåtgärder genom utbyte av erfarenheter och god praxis i 
styrelsen för handlingsplanen för e-förvaltning. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
(punkterna 86–98) 

Kommissionens svar: 

86. Kommissionen vill betona att fokuset på kommissionens egna åtgärder i handlingsplanen för 

e-förvaltning begränsade planens verkan vad gäller ett ändamålsenligt främjande av 
genomförandet och utnyttjandet av e-förvaltningslösningar i medlemsstaterna.  

Kommissionen har nyligen infört nya politiska instrument med ökad politisk verkan (En färdväg för 
det digitala decenniet och Digital kompass 2030) och avsevärt ökad finansiering. Enligt 
kommissionens uppfattning bör detta göra det möjligt att uppnå målen i handlingsplanen på lång 
sikt. Dessa instrument föreslås också omfatta strikta arrangemang med medlemsstaterna för att 
sätta upp mål och övervakning. 

88. Artikel 5.1 i det politiskt överenskomna policyprogrammet för det digitala decenniet (i 

juristlingvisternas utkast) har följande lydelse: 
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Kommissionen ska följa upp unionens framsteg mot de allmänna mål som anges i artikel 3 och de 
digitala mål som anges i artikel 4. Kommissionen ska då förlita sig på Desi och ska fastställa 
nyckelutförandeindikatorerna för varje digitalt mål i en genomförandeakt. Den genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2. 

Kommissionen förväntar en mindre risk för skilda tolkningar från medlemsstaternas sida genom 
att definiera tydliga nyckelutförandeindikatorer i genomförandeakterna.  

89. De nya indikatorerna kommer att komplettera befintliga nyckelutförandeindikatorer som 

rapporteras genom prestandajämförelsen av e-förvaltning och indexet för digital ekonomi och 
digitalt samhälle, vilket möjliggör en noggrann övervakning av målen för ”En färdväg för det 
digitala decenniet” och ger det underlag som krävs för att förstå utvecklingen. 

93. Kommissionen är övertygad om att ändringen av eIDA-förordningen kommer att leda till att 

alla människor i Europa får tillgång till säkra, tillförlitliga och allmänt accepterade digitala 
identifieringsmetoder som kan användas i hela unionen. 

Rekommendation 1 – Stärk genomföranderamen i syfte att 

driva på medlemsstaterna att färdigställa e-

förvaltningstjänster 

Kommissionen godtar denna rekommendation. 

Det finns redan en solid grund för att genomföra denna rekommendation. 

En politisk överenskommelse om policyprogrammet för det digitala decenniet uppnåddes i juli 
2022. Medlemsstaterna måste utarbeta nationella färdplaner och fastställa utvecklingskurvor i 
syfte att uppnå målen. Årsrapporterna kommer att innehålla en bedömning av framstegen och 
särskilda rekommendationer kommer att syfta till att åtgärda bristerna. Dessutom har en ny 
expertgrupp inrättats för att omdefiniera och genomföra prestandajämförelsen av e-förvaltning i 
samarbete med kommissionen och medlemsstaterna samt för att följa upp framstegen avseende 
målet om offentliga tjänster i policyprogrammet för det digitala decenniet.  

Kommissionen förväntar sig att medlemsstaterna i stor utsträckning samordnar sina insatser och 
fullt ut utnyttjar de mekanismer som tillhandahålls genom policyprogrammet för det digitala 
decenniet. 

95. Synergier mellan marknadsföringsåtgärder inom de olika finansieringssystemen (såsom ISA2-

programmet) utnyttjades t.ex. genom gemensamma databaser (Joinup), kampanjer (”Digital 
innovation challenge”) och evenemang (DigitALL-konferensen samt gemensamma workshoppar 
under Europeiska veckan för regioner och städer). Samordningen begränsades av åtgärdernas olika 
tidsramar och organisatoriska upplägg samt avsaknaden av en särskild budget för handlingsplanen 
för e-förvaltning. 

97. Den utåtriktade verksamheten som riktar sig till företag och små och medelstora företag 

kommer att förnyas inom ramen för det nya ekosystem för elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster som ska inrättas efter förslaget om en ram för en europeisk digital identitet.  
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Rekommendation 2 – Utarbeta en övergripande strategi för 

ett ändamålsenligt främjande av e-förvaltningstjänster 

Kommissionen godtar denna rekommendation. 

Digitala innovationsknutpunkter och GovTech-inkubatorn, som finansieras genom programmet för 
ett digitalt Europa, är två viktiga instrument som blir tillgängliga för att främja tekniska lösningar 
för digital förvaltning i hela Europa. Kommissionen kommer att undersöka det bästa sättet att 
utnyttja denna kapacitet för att öka medvetenheten om befintliga lösningar. 

Dessutom syftar det kommande förslaget om att stärka politiken för interoperabilitet inom den 
offentliga sektorn i EU till att öka utnyttjandet av interoperabla lösningar för digital förvaltning, 
genom att uppmuntra samordnad utveckling och samordnat experimenterande och genom att öka 
tillgängligheten på och tillgången till allmänt accepterade lösningar. 
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