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Povzetek 
I Od devetdesetih let prejšnjega stoletja se e-uprava spodbuja na ravni EU. E-uprava 
se nanaša na uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za učinkovitejše in 
uspešnejše zagotavljanje storitev javne uprave državljanom in podjetjem. Njen cilj je 
zmanjšati upravna bremena državljanov in podjetij tako, da bodo njihovi stiki z javnimi 
organi hitrejši, priročnejši in stroškovno učinkovitejši, kar bo spodbudilo konkurenčnost 
in gospodarsko rast. 

II Komisija je leta 2016 sprejela akcijski načrt EU za e-upravo za obdobje 2016–2020. 
Akcijski načrt naj bi služil kot katalizator za usklajevanje prizadevanj za posodobitev 
javnega sektorja in virov na področju e-uprave. Vključeval je 25 ukrepov, ki naj bi jih 
izvedla Komisija. Akcijski načrt ni imel namenskega proračuna, ampak je bil podprt z 
različnimi programi in spremljevalnimi ukrepi, ki so bili na voljo državam članicam. 

III Glede na vse večji pomen digitalnih storitev, kot je pokazala pandemija COVID-19, 
in znatna sredstva za digitalizacijo na splošno se je Evropsko računsko sodišče (v 
nadaljnjem besedilu: Sodišče) odločilo za izvedbo te revizije, da bi oblikovalce politik 
seznanilo z zadevami, ki vplivajo na oblikovanje in izvajanje ukrepov EU za spodbujanje 
e-uprave. 

IV Sodišče je ocenilo, ali so bili ukrepi Komisije na področju e-uprave uspešni. V ta 
namen je preučilo splošno zasnovo ukrepov ter ureditve za spremljanje in izvajanje. Pri 
oceni izvajanja se je Sodišče osredotočilo na ukrepe, namenjene podjetjem, saj je e-
uprava pomembna za odpravljanje regulativne razdrobljenosti in ovir ter tako 
podjetjem omogoča, da se povečajo in poslujejo čezmejno. 

V Sodišče je ugotovilo, da so bili ukrepi Komisije le delno uspešni pri spodbujanju 
izvajanja in uvajanja rešitev e-uprave v državah članicah. Komisija je dokončala ukrepe 
iz akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 2016–2020, ki so bili zajeti v revizijo 
Sodišča. Vendar vse novo razvite digitalne javne storitve niso na voljo po vsej EU, ker 
so države članice pri izvajanju ukrepov zamujale. 

VI Čeprav je akcijski načrt za e-upravo 2016–2020 izpolnjeval potrebe, ugotovljene v 
posvetovanjih in ocenah, je vključeval le ukrepe, ki naj bi jih izvajala Komisija sama, 
zato je težko uresničiti vizijo akcijskega načrta, da bodo javne uprave in javne institucije 
v EU do leta 2020 odprte, učinkovite in vključujoče. 
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VII Poleg tega Komisija ni celovito spremljala izvajanja akcijskega načrta kot celote. 
Obstoječi kazalniki e-uprave (primerjalno merilo e-uprave in indeks digitalnega 
gospodarstva in družbe) niso bili neposredno povezani z nobenim od ukrepov, 
izvedenih v okviru akcijskega načrta, zato niso bili primerni za merjenje njegovega 
splošnega učinka. Sodišče ugotavlja, da je Komisija s predlogom programa politike „Pot 
v digitalno desetletje“ iz leta 2021 uvedla okvir sodelovanja, ki omogoča spremljanje 
napredka držav članic pri doseganju digitalnih ciljev, določenih na ravni EU. 

VIII Komisija je podpirala izvajanje rešitev e-uprave v državah članicah prek 
projektov, ki jih je financirala EU, in z zagotavljanjem tehnične podpore. Poleg tega je 
na številne načine, tudi prek strokovnih skupin in platform, dejavno podpirala 
sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. Države članice, ki jih je Sodišče obiskalo, so to 
podporo cenile. 

IX Splošne strategije, s katero bi se med ključnimi uporabniki spodbujale rešitve e-
uprave, ki so na voljo na ravni EU, ni bilo. Komisija je rešitve e-uprave spodbujala v 
omejenem obsegu in ni imela pregleda nad ukrepi, ki so jih v zvezi s tem izvajale države 
članice, čeprav bi lahko usklajena prizadevanja privedla do boljših rezultatov. 

X Komisija ni ocenila ozaveščenosti podjetij o razpoložljivih storitvah e-uprave in na 
splošno ni analizirala potreb na tem področju, čeprav je to eden ključnih korakov pri 
uvajanju storitev e-uprave. Edina izjema sta bila študija ter program, namenjen 
razširjanju znanja in učenju, med malimi in srednjimi podjetji na področju trga 
elektronske identifikacije in storitev zaupanja. 

XI Sodišče priporoča, naj Komisija: 

o okrepi izvedbeni okvir, da bi države članice spodbudila k dokončanju storitev e-
uprave in 

o razvije celovito strategijo za uspešno spodbujanje storitev e-uprave.  
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Uvod 

Pomembnost e-uprave v EU 

01 E-uprava pomeni uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) za 
učinkovitejše in uspešnejše zagotavljanje storitev javne uprave državljanom in 
podjetjem. Pričakuje se, da bo povečala učinkovitost in uspešnost z zmanjšanjem 
(i) stroškov in časa, porabljenega za transakcije1; (ii) vase zaprtih upravnih in 
informacijskih struktur in (iii) upravnega bremena za državljane in podjetja, tako da 
bodo njihovi stiki z javnimi organi hitrejši, priročnejši in cenejši, kar naj bi spodbudilo 
konkurenčnost in gospodarsko rast2. 

02 V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bile na evropski ravni sprejete prve 
pobude za e-upravo. Od takrat: 

o Komisija redno objavlja sporočila in akcijske načrte3 ter vzpostavlja posebne 
programe financiranja, zlasti za spodbujanje uporabe IKT za zagotavljanje 
čezmejnih storitev (z drugimi besedami, za zagotavljanje interoperabilnosti med 
različnimi storitvami), 

o je bil pomen e-uprave na ravni držav članic poudarjen v več ministrskih izjavah4. 
V teh izjavah so se države članice zavezale k številnim ukrepom ter Komisijo 
pozvale, naj sprejme več ukrepov v okviru akcijskih načrtov, in ji predlagale, naj 
organizira skupno upravljanje akcijskih načrtov e-uprave (za popoln pregled 
razvoja dogodkov v EU od leta 2006 glej Prilogo I). 

                                                      
1 United Nations E-government Knowledgebase. 

2 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, poglobljena analiza, e-Government: Using 
technology to improve public services and democratic participation, september 2015, str. 1. 

3 Akcijski načrt eEurope 2002 za obdobje 2001–2002, akcijski načrt eEurope 2005 za obdobje 
2003–2005, akcijski načrt i2010 eGovernment za obdobje 2006-2010 in akcijski načrt za 
obdobje 2011–2015. 

4 Nedavni primeri: Tallinn Ministerial Declaration on e-Government iz leta 2017; Berlin 
Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government iz leta 2020. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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03 Komisija je leta 2016 v okviru strategije za enotni digitalni trg za Evropo sprejela 
evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020. V njem je bilo opredeljenih 
25 ukrepov, od katerih jih je bilo pet dodanih po vmesnem pregledu strategije za 
enotni digitalni trg v mesecu maju 2017. Akcijski načrt je vključeval zelo različne 
ukrepe. Nekateri so bili posebej namenjeni podjetjem (npr. [Komisija bo:] „predstavila 
pobudo za olajšanje uporabe digitalnih rešitev v vseh fazah življenjskega cikla podjetja“ 
ali „začela izvajati pilotni projekt o načelu ‚samo enkrat‘ za podjetja“). Drugi so bili v 
interesu vseh državljanov (npr. Komisija bo: „ocenila možnost uporabe načela ‚samo 
enkrat‘ za državljane v čezmejnih situacijah“ ali izvajanje agroživilske zakonodaje EU na 
področju spletne prodaje in obveščanja potrošnikov). Celoten seznam ukrepov je v 
Prilogi II. 

04 Akcijskemu načrtu ni sledil nov akcijski načrt za obdobje po letu 2020, temveč več 
drugih pobud, med katerimi so najpomembnejše: 

o program Digitalna Evropa5, ki sta ga odobrila zakonodajalca, z načrtovanim 
skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde EUR (v tekočih cenah). Program je 
osredotočen na zagotavljanje digitalne tehnologije podjetjem, državljanom in 
javnim upravam, z njim pa se bodo financirali projekti na petih področjih 
(superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredna digitalna 
znanja in spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v 
gospodarstvu in družbi), 

o sporočilo Komisije z naslovom Digitalni kompas do leta 2030: evropska pot v 
digitalno desetletje. V povezavi s tem je Komisija pripravila predlog sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike do leta 2030 z 
naslovom Pot v digitalno desetletje. V obeh dokumentih so določeni posebni 
digitalni cilji, ki naj bi jih EU kot celota dosegla do konca desetletja. Cilji 
digitalizacije javnih storitev vključujejo: spletni dostop do ključnih javnih storitev, 
dostop do zdravstvene dokumentacije in uporabo rešitve elektronske 
identifikacije. 

                                                      
5 Uredba (EU) 2021/694 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Digitalna 

Evropa in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/2240. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0694
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05 Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj6 so storitve e-
uprave pomembnejše za podjetja kot za posameznike. Zaradi regulativne 
razdrobljenosti in ovir se podjetja težje širijo in čezmejno poslujejo na enotnem trgu 
EU7. 

06 Zaradi vpliva pandemije COVID-19 na svetovno gospodarstvo in življenje 
državljanov je postalo jasno, kako pomembne so digitalne storite za vsa področja 
gospodarstva in družbe EU. Nove tehnologije so omogočile nadaljnje delovanje podjetij 
in javnih storitev ter neomejeno trgovanje po celotni EU. Pomagale so tudi ohraniti 
medsebojno povezanost državljanov, omogočile delo na daljavo in podpirale nadaljnje 
izobraževanje mladih. 

Vloge in odgovornosti 

07 Kot so zadevni ministri poudarili v izjavi iz leta 2017, je digitalna preobrazba javne 
uprave skupno prizadevanje na evropski ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, pri 
čemer je treba upoštevati ustrezno delitev pristojnosti8. V skladu z načelom 
subsidiarnosti so za digitalizacijo storitev javne uprave na nacionalni in regionalni ravni 
v glavnem odgovorne države članice. Vendar je Komisija odgovorna za čezmejne in 
nadnacionalne izzive, zlasti za preprečevanje nastajanja elektronskih ovir, ki lahko 
javnim upravam preprečijo medsebojno povezovanje, državljanom in podjetjem pa 
iskanje in uporabo razpoložljivih digitalnih javnih storitev v drugih državah9. 

08 Napredek na področju e-uprave v EU torej ni odvisen le od Komisije, temveč tudi 
od politične volje in ambicij držav članic. Kot je Komisija poudarila v svojem poročilu o 
stanju na področju digitalne javne uprave in interoperabilnosti leta 2020, bodo 
prizadevanja jalova in nevzdržna, če vlade e-uprave ne bodo nenehno obravnavale kot 
eno od osrednjih prednostnih nalog na politični agendi. 

                                                      
6 OECD (2015), Use of e-government services by individuals and businesses, v publikaciji 

Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Pariz. 

7 Strategija za enotni digitalni trg za Evropo; COM(2015) 192 final. 

8 Ministrska izjava iz Talina iz leta 2017. 

9 National Interoperability Framework Observatory, Introduction. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ


 9 

 

09 Na ravni EU je za usklajevanje področja politike e-uprave odgovoren Generalni 
direktorat Komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo. Glede na 
raznolikost 25 ukrepov, ki jih zadeva akcijski načrt za obdobje 2016–2020, je sodelovalo 
kar 11 generalnih direktoratov, od katerih je bil vsak odgovoren za enega ali več 
ukrepov (glej Prilogo II). 

10 Podobno so na ravni držav članic različne javne uprave odgovorne za izvajanje 
posebnih rešitev e-uprave. Med njimi niso le osrednja ministrstva ali agencije, temveč 
tudi regionalni in lokalni organi, kot so občine ali regionalne vlade. 

11 Za usklajevanje akcijskega načrta je bil ustanovljen usmerjevalni odbor za akcijski 
načrt e-uprave. Predsedovala mu je Komisija, sestavljali pa so ga predstavniki držav 
članic, odgovorni za njihove nacionalne strategije e-uprave. 

Financiranje izvajanja e-uprave 

12 Akcijski načrt za obdobje 2016–2020 ni imel namenskega proračuna. Vendar se 
ukrepi e-uprave na splošno podpirajo iz različnih virov financiranja EU. V tabeli 1 so 
navedene podrobnosti o glavnih virih financiranja EU (za obdobje 2014–2020) in ocene 
Sodišča glede proračunskih sredstev, dodeljenih projektom in ukrepom e-uprave. 
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Tabela 1 – Ocenjene proračunske dodelitve za ukrepe e-uprave v 
različnih programih v obdobju 2014–2020 

 Program 
Znesek 

(v milijonih 
EUR) 

Ce
nt

ra
ln

o 
up

ra
vl

ja
nj

e 
s s

tr
an

i K
om

is
ije

 

Instrument za povezovanje Evrope (IPE) – 
telekomunikacije 

Med drugim se financirata razvoj in izvajanje podatkovne 
infrastrukture in infrastrukture za digitalne storitve po vsej EU, da 
bi se prispevalo k njihovi uvedbi na ključnih področjih javnega 
interesa, npr. portal e-pravosodje ali sistem povezovanja 
poslovnih registrov. 

704 

Obzorje 2020 

Med drugim se financirajo inovativne rešitve za javne uprave in 
oblikovanje sodobnega javnega sektorja, ki bo temeljil na IKT. 

192 

Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, 
podjetja in državljane (ISA2) 

Financirajo se interoperabilnostne rešitve, vključno z digitalnimi 
rešitvami za interoperabilne čezmejne in medsektorske javne 
storitve ter za izmenjavo dobre prakse in spodbujanje rešitev e-
uprave. 

131 

Program za podporo strukturnim reformam 

Financirajo se projekti tehnične pomoči, s katerimi si države 
članice pomagajo pri doseganju rasti, ki krepi institucionalne, 
strukturne in upravne reforme, vključno z okrepljeno digitalizacijo. 

61 

De
lje

no
 

up
ra

vl
ja

nj
e 

(K
om

isi
ja

 in
 

dr
ža

ve
 č

la
ni

ce
) Skladi za izvajanje kohezijske politike (evropski 

strukturni in investicijski skladi) 

Sofinancirajo se lahko projekti za digitalizacijo javnega sektorja (na 
nacionalni in lokalni ravni) ter malih in srednjih podjetij ter za 
uvedbo širokopasovnih povezav. 

3 940 

 5 028 
Opomba: Ocene temeljijo na znesku, namenjenem infrastrukturi digitalnih storitev (za IPE); 
informacijah, ki jih je zagotovila Komisija (za Obzorje 2020 in program za podporo strukturnim 
reformam); zneskih, namenjenih storitvam in aplikacijam e-uprave (za evropske strukturne in 
investicijske sklade). 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki jih je zagotovila Komisija 
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13 V obdobju 2021–2027 bodo na voljo različni viri financiranja EU za podporo 
digitalizaciji na splošno in zlasti ukrepom e-uprave. Proračunske dodelitve za nekatere 
od njih je treba še določiti: 

o tako Instrument za povezovanje Evrope (IPE) kot skladi za izvajanje kohezijske 
politike bodo še naprej na voljo, 

o v okviru enega od sklopov novega programa Digitalna Evropa (glej odstavek 04) je 
načrtovana podpora (s proračunom v višini 1,1 milijarde EUR), med drugim za 
interoperabilnost in omogočanje javnim upravam, da uvedejo najsodobnejše 
digitalne tehnologije in dostopajo do njih, 

o z mehanizmom za okrevanje in odpornost, sprejetim leta 2021, se od držav članic 
zahteva, da vsaj 20 % celotnega proračuna svojih načrtov za okrevanje in 
odpornost namenijo ukrepom, ki prispevajo k digitalnim ciljem. Julija 2022 je bilo 
sprejetih 25 takšnih načrtov, skupni odhodki, povezani z digitalnimi cilji, pa 
znašajo 127 milijard EUR, kar pomeni 26 % vseh odhodkov. Več kot tretjina (36 %, 
46 milijard EUR) je dodeljena digitalizaciji javnih storitev, vključno z digitalizacijo 
prometa. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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Obseg revizije in revizijski pristop 
14 Glede na pomen e-uprave za javne organe, podjetja in državljane je bil cilj Sodišča 
seznaniti oblikovalce politik z zasnovo ukrepov EU za spodbujanje e-uprave in ovirami 
za njihovo uspešno izvajanje. 

15 Sodišče se je zaradi vse večje pomembnosti digitalnih storitev, kot se je pokazalo 
med pandemijo COVID-19, in znatnih finančnih sredstev, dodeljenih digitalizaciji na 
splošno (glej odstavka 12 in 13), odločilo izvesti to revizijo akcijskega načrta za obdobje 
2016–2020. Poleg tega ni revidiralo nobene od prejšnjih digitalnih pobud Komisije, ki 
so se izvajale od leta 2001 (glej odstavek 02 in Prilogo I), razen ukrepov EU na 
posebnem področju čezmejnega zdravstvenega varstva10. 

16 Sodišče je obravnavalo vprašanje, ali so bili ukrepi Komisije na področju e-uprave 
uspešni. Da bi odgovorilo na to vprašanje, je ocenilo, ali: 

(a) je Komisija ustrezno zasnovala svoje ukrepe e-uprave, 

(b) je Komisija ustrezno spremljala izvajanje akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 
2016–2020, 

(c) so ukrepi e-uprave, namenjeni podjetjem, dosegli svoj namen, 

(d) je Komisija ustrezno spodbujala izmenjavo dobre prakse in novoustanovljene 
digitalne javne storitve. 

17 S to revizijo je zajeto obdobje, v katerem je bil oblikovan in izvajan akcijski načrt 
za obdobje 2016–2020. Sodišče je preučilo tudi zasnovo ukrepov za obdobje po letu 
2020 (glej odstavek 04), kadar je bilo to ustrezno, da bi preverilo, ali so bile odpravljene 
slabosti in upoštevane izkušnje, pridobljene pri izvajanju akcijskega načrta za obdobje 
2016–2020. 

18 Zaradi razlogov iz odstavka 05 se je Sodišče pri obravnavi podvprašanj (c) in (d) 
(glej odstavek 16) osredotočilo na šest od 25 ukrepov iz akcijskega načrta za obdobje 
2016–2020, ki so bili neposredno povezani s podjetji (glej tabelo 2). 

                                                      
10 Sodišče je v Posebnem poročilu 07/2019 – Ukrepi EU na področju čezmejnega 

zdravstvenega varstva: velike ambicije, toda treba je izboljšati upravljanje – obravnavalo 
izvajanje direktive, ki zajema zelo specifičen sektor: čezmejno zdravstveno varstvo. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_SL.pdf


 13 

 

Tabela 2 – Ukrepi, namenjeni podjetjem in vključeni v obseg revizije 

Št. Ukrep 
Pravna podlaga, ki je 

obstajala že ob sprejetju 
akcijskega načrta 

2 

pospeševati uvajanje storitev elektronske 
identifikacije, avtentikacije in zaupanja 
(storitev eIDAS), vključno z elektronsko 
identifikacijo in e-podpisom 

Uredba (EU) št. 910/2014  

7 
predstaviti predlog za enotni digitalni portal 
(tj. enotno točko spletnega dostopa do 
informacij, postopkov in storitev za pomoč)  

 

9 
v sodelovanju z državami članicami vzpostaviti 
obvezno medsebojno povezovanje poslovnih 
registrov vseh držav članic 

Direktiva 2012/17/EU 

10 dodatno razviti elektronsko medsebojno 
povezovanje registrov nesolventnosti Uredba (EU) 2015/848 

11 
predstaviti pobudo za olajšanje uporabe 
digitalnih rešitev v vseh fazah življenjskega 
cikla podjetja 

 

13 začeti izvajati pilotni projekt o načelu „samo 
enkrat“ za podjetja  

Vir: Evropsko računsko sodišče 

19 Pri reviziji so bili preučeni dokazi iz različnih virov. Ti so bili: 

o pregled ustrezne dokumentacije Komisije ter vprašalniki, ki so jih izpolnili 
uslužbenci Komisije, in razgovori z njimi, 

o analiza ustreznih dokumentov v zvezi z vzorcem štirih držav članic (Danska, 
Nemčija, Poljska in Romunija) ter vprašalniki, ki so jih izpolnili uslužbenci ustreznih 
javnih služb v teh državah, in razgovori z njimi. Izbor držav članic je temeljil na 
napredku zadevne države članice na področju e-uprave, pri čemer je bilo 
zagotovljeno, da so bile v vzorec vključene države članice, ki so se EU pridružile 
pred letom 2004 in po njem, 

o analiza vzorca 24 centralno vodenih projektov, ki jih je financirala EU: 13 
projektov IPE, osem ukrepov ISA2 in trije projekti programa Obzorje 2020. Celoten 
seznam izbranih projektov je v Prilogi III. Ti projekti so bili izbrani glede na stanje 
izvajanja, pomembnost in geografsko razširjenost (čim bolj povezani s štirimi 
izbranimi državami članicami), 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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o razgovori z ustreznimi deležniki, tj. organizacijami, ki zastopajo evropska mala in 
srednja podjetja (MSP)11, 

o pregled strokovne literature, strokovnih študij in mednarodnih meril ali dobrih 
praks. 

                                                      
11 Business Europe, EuroChambres – Združenje evropskih gospodarskih zbornic, European 

Digital SME Alliance, SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Opažanja 

Zasnova ukrepov e-uprave se je sčasoma izboljšala 

20 Cilj akcijskih načrtov je prispevati k zasnovi ali spremembam obstoječe 
zakonodaje, instrumentov in pobud EU. Niso pravno zavezujoči. Komisija je akcijske 
načrte za e-upravo uporabila kot politični instrument za pospešitev modernizacije 
javnih uprav po vsej Evropski uniji. 

21 Komisija bi morala zasnovati ukrepe, s katerimi je mogoče odpraviti 
pomanjkljivosti na področju e-uprave, in upoštevati rezultate vrednotenj, mnenja 
deležnikov v okviru posvetovanj ter ocene učinka (obvezne za vse nove finančne 
intervencije, ki vključujejo znatne odhodke, tj. več kot 5 milijonov EUR, in zahtevane za 
pobude Komisije, ki bodo verjetno imele pomembne gospodarske, okoljske ali 
družbene učinke)12. 

22 Sodišče je zato ocenilo, ali je Komisija ustrezno oblikovala: 

o akcijski načrt za obdobje 2016–2020 in 

o ukrepe, povezane z e-upravo po letu 2020. 

                                                      
12 Smernice za boljše pravno urejanje. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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Ukrepi, vključeni v akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020, niso 
izpolnili njegove vizije 

23 Akcijski načrt je temeljil na viziji in treh prednostnih nalogah politike (glej okvir 1). 

Okvir 1 

Vizija in prednostne naloge politike akcijskega načrta 

Vizija: Do leta 2020 bi morale biti javne uprave in institucije v Evropski uniji 
odprte, učinkovite in vključujoče, zagotavljati bi morale brezmejne, 
personalizirane, uporabniku prijazne, vseobsežne javne storitve vsem državljanom 
in podjetjem v EU. Za oblikovanje in zagotavljanje boljših storitev se glede na 
potrebe in zahteve državljanov in podjetij uporabljajo inovativni pristopi. Javne 
uprave za olajšanje svojega medsebojnega sodelovanja z zainteresiranimi strani 
izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja novo digitalno okolje. 

Prednostne naloge politike: 

o posodobiti javno upravo z IKT na osnovi ključnih dejavnikov, 

o omogočiti čezmejno mobilnost z interoperabilnimi digitalnimi javnimi 
storitvami, 

o olajšati digitalno interakcijo med upravami in državljani/podjetji za 
visokokakovostne javne storitve. 

Vir: akcijski načrt EU za e-upravo za obdobje 2016–2020 

24 Da bi se obravnavale prednostne naloge in na koncu uresničila vizija odprte, 
učinkovite in uporabnikom prijazne javne uprave v EU je bilo v akcijskem načrtu 
opredeljenih 25 ukrepov, od katerih je vsak povezan z eno od prednostnih nalog. 
Ukrepi so bili različne narave in so med drugim vključevali predložitev pravnih aktov, 
razvoj tehničnih rešitev ali podporo državam članicam (za vse ukrepe glej Prilogo II). 
Sodišče ugotavlja, da so odražali potrebe, ugotovljene v ustreznih vrednotenjih, ter 
povratne informacije uprav držav članic, podjetij, državljanov in predstavnikov 
deležnikov. Primeri nekaterih potreb in z njimi povezanih ukrepov so predstavljeni v 
okviru 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
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Okvir 2 

Primeri potreb deležnikov in njihovega upoštevanja v akcijskem 
načrtu za obdobje 2016–2020 

Potreba po: 

o razvoju rešitev za brezpapirno izmenjavo informacij med različnimi upravami 
je bila obravnavana z ukrepi 6, 14, 15, 16, 17, 21 in 22 akcijskega načrta, 

o tem, da je treba informacije javni upravi posredovati samo enkrat (načelo 
„samo enkrat“), je bila obravnavana z ukrepi 6, 13 in 18, 

o interoperabilnih nacionalnih sistemih za zagotavljanje čezmejnih storitev je 
bila obravnavana z ukrepi 4 in 6, 

o nadaljnji podpori prehodu na e-javna naročila je bila obravnavana z ukrepi 1, 
5 in 6. 

Celoten seznam ukrepov je v Prilogi II. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

25 Kljub dejstvu, da je bila v ocenjevalnem poročilu akcijskega načrta za e-upravo za 
obdobje 2011–201513 prostovoljna narava dejavnosti držav članic opredeljena kot 
glavni razlog za neizvedene ali nepopolne ukrepe, so bili vsi ukrepi v akcijskem načrtu 
za obdobje 2016–2020 namenjeni samo Komisiji, brez kakršnih koli obveznosti za 
države članice. 

26 Vendar so bile za večino ukrepov takšne obveznosti vključene v ustrezne pravne 
akte, ki so obstajali že pred akcijskim načrtom (npr. ukrepa 9 in 10; glej tabelo 2) ali so 
bili uvedeni kot posledica akcijskega načrta (npr. ukrep 7). Pri enem ukrepu (ukrep 2) v 
obstoječi pravni podlagi ni bilo nobenih obveznosti za države članice glede izvajanja 
sistema elektronske identifikacije kljub temu, da so varna sredstva elektronske 
identifikacije eden bistvenih elementov za zagotavljanje enotnega digitalnega trga. 

27 Ker so bili ukrepi v akcijskem načrtu namenjeni le Komisiji, pri rokih za njihovo 
izvedbo ni bil upoštevan čas, ki ga države članice potrebujejo za izpolnitev svojih 
obveznosti, ki izhajajo iz ustreznih pravnih aktov. V nekaterih primerih so roki za 
izvedbo, določeni v pravnih aktih, presegli trajanje akcijskega načrta in datum za 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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uresničitev njegove vizije 2020 (glej primere v okvirju 3). Ker je vizija odprte, učinkovite 
in uporabnikom prijazne javne uprave v EU vključevala vse javne storitve na vseh 
ravneh upravljanja (od ravni EU do nacionalne in lokalne ravni), bi jo bilo mogoče 
uresničiti le s pravočasno izvedbo ustreznih ukrepov na ravni EU in držav članic. 

Okvir 3 

Zakonodajni ukrepi Komisije, pri katerih je potrebno ukrepanje držav 
članic 

Ukrep 11 (uporaba digitalnih rešitev v vseh fazah življenjskega cikla podjetja): 
države članice so morale Direktivo (EU) 2019/1151 prenesti do avgusta 2021 z 
možnostjo podaljšanja roka za eno leto do avgusta 2022. 

Ukrep 7 (enotni digitalni portal): nekateri členi Uredbe (EU) 2018/1724 se začnejo 
uporabljati z decembrom 2023.  

Predlagana politika Komisije za obdobje po letu 2020 odpravlja 
pomanjkljivosti, vendar še ni bila sprejeta. 

28 Pri oblikovanju dokumentov politike na področju e-uprave za obdobje po letu 
2020 (glej odstavek 04) se je Komisija oprla na dokumente, ki se zahtevajo na podlagi 
smernic za boljše pravno urejanje, in ustrezno upoštevala ugotovljene potrebe. Ker pa 
je predlog programa politike Pot v digitalno desetletje še vedno v zakonodajnem 
postopku (stanje septembra 2022) in ga je zato mogoče spremeniti, bo še treba 
počakati, preden bo jasno, ali bosta obseg in prednostna razvrstitev ciljev sklepa, ki bo 
na koncu sprejet, ustrezala dejanskim potrebam. 

29 Čeprav predlagan program politike Pot v digitalno desetletje ne vključuje 
posebnih ukrepov za države članice, bo morala vsaka država članica Komisiji predložiti 
nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje, ki naj bi bil skladen z 
zastavljenimi cilji EU in digitalnimi cilji ter naj bi prispeval k njihovi uresničitvi (glej 
okvir 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Okvir 4 

Cilji, ki jih je treba doseči za digitalizacijo javnih storitev 

Cilji iz predloga za digitalizacijo javnih storitev v okviru programa politike Pot v 
digitalno desetletje: 

o 100 % ključnih javnih storitev je zagotovljenih na spletu in dostopnih 
državljanom in podjetjem Unije, 

o 100 % državljanov Unije ima dostop do svoje zdravstvene dokumentacije, 

o vsaj 80 % državljanov Unije uporablja digitalno identifikacijo. 

Vir: predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa 
politike „Pot v digitalno desetletje“ do leta 2030 

30 Sodišče v zvezi s tremi cilji, opredeljenimi v dokumentu Pot v digitalno desetletje, 
ugotavlja naslednje: 

o cilj (1) se nanaša na „ključne javne storitve“, ki pa niso bile opredeljene niti v 
sporočilu Digitalni kompas do leta 2030 niti v predlogu Pot v digitalno desetletje. 
Ker na ravni EU ni skupne opredelitve, si lahko države članice ključne javne 
storitve razlagajo različno, kar pa lahko privede do tega, da so na spletu dostopne 
različne nacionalne javne storitve, 

o cilj (3) se nanaša na uporabo s strani državljanov, ker pa državljanov ni mogoče 
prisiliti k uporabi rešitev elektronske identifikacije, je doseganje tega cilja zunaj 
nadzora vsake javne uprave. 

31 Sodišče ugotavlja tudi, da je v predlogu Komisije predviden okvir za sodelovanje z 
državami članicami. V skladu z okvirom bodo morale države članice uskladiti 
nacionalne časovne načrte s cilji EU in digitalnimi cilji ter Komisiji pravočasno poročati 
o svojem napredku pri doseganju digitalnih ciljev za leto 2030. Zato okvir zagotavlja 
Komisiji podlago za usmerjanje izvajanja politike in ocenjevanje doseženega napredka. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
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Ureditve za spremljanje akcijskega načrta za obdobje 2016–
2020 so bile nepopolne 

32 Spremljanje je potrebno, da lahko oblikovalci politik in deležniki ocenijo, ali se 
politika izvaja v skladu z načrti in ali se cilji dosegajo14. V ta namen bi morala15 Komisija 
med drugim vzpostaviti jasno povezavo med cilji politike in ustreznimi ključnimi 
kazalniki, s katerimi se upoštevajo ureditve, potrebne za pravočasno zbiranje zadostnih 
dokazov. 

33 Sodišče je zato ocenilo, ali je Komisija: 

o ustrezno spremljala izvajanje akcijskega načrta, 

o vzpostavila ustrezen sistem za spremljanje, ali so bili doseženi digitalni cilji, 
določeni v Digitalnem kompasu do leta 2030. 

Akcijski načrt ni bil celovito ocenjen 

34 Niti vizija niti prednostne naloge politike iz akcijskega načrta za e-upravo za 
obdobje 2016–2020 (glej okvir 1) niso bile dovolj konkretne, da bi bilo mogoče meriti 
njihovo doseganje. Zato Komisija ni vzpostavila nobenega posebnega okvira 
spremljanja, ki bi vključeval niz kazalnikov smotrnosti za ocenjevanje napredka, 
doseženega pri ukrepih in prednostnih nalogah politike, ter obsega njihovega 
izpolnjevanja. Podobno Komisija ni pripravila niti vmesnega niti končnega vrednotenja 
izvajanja akcijskega načrta. 

35 Sodišče je ugotovilo, da se je Komisija osredotočila le na spremljanje napredka pri 
izvajanju posameznih ukrepov in ni spremljala njihovega učinka. Na pregledni plošči 
akcijskega načrta e-uprave je bilo mogoče spremljati le, ali je bil ukrep dokončan ali pa 
se še izvaja. 

36 Poleg tega je Komisija z državami članicami razpravljala o napredku na zasedanjih 
usmerjevalnega odbora (glej odstavek 11) in njegovih ustreznih podskupin. Pri 
posameznih ukrepih so takšne izmenjave potekale tudi na rednih srečanjih ustreznih 
strokovnih skupin, kot so strokovna skupina za eIDAS, koordinacijska skupina za enotni 
digitalni portal in strokovna skupina za IPE. 

                                                      
14 Zbirka orodij Komisije za boljše pravno urejanje. 

15 Zbirka orodij Komisije za boljše pravno urejanje. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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37 Vendar Komisija od držav članic ni zahtevala nobenih sistematičnih povratnih 
informacij za spremljanje izvajanja specifičnih ukrepov na nacionalni ravni. 

38 Kljub temu so ustrezne službe Komisije za nekatere ukrepe, vključene v akcijski 
načrt (ukrep 1 – e-javna naročila, ukrep 2 – eIDAS, ukrep 4 – evropski okvir 
interoperabilnosti in ukrep 7 – enotni digitalni portal), vzpostavile posebne ureditve za 
spremljanje. Za primer glej okvir 5. 

Okvir 5 

Posebne ureditve za spremljanje evropskega okvira 
interoperabilnosti 

Izvajanje evropskega okvira interoperabilnosti (ukrep 4) se spremlja prek 
observatorija nacionalnih okvirov interoperabilnosti na podlagi več kot 70 ključnih 
kazalnikov politike (npr. obstoj enotnih kontaktnih točk na področjih informacij, 
pomembnih za državljane in podjetja, ali uporaba interneta za interakcijo z javnimi 
organi). Rezultati so prikazani v vrsti podatkovnih preglednic in preglednih ploščah 
ter so vključeni v letno poročilo o stanju na področju digitalne javne uprave in 
interoperabilnosti. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

39 Namesto posebnega okvira spremljanja je Komisija za spremljanje uporabila svoje 
obstoječe kazalnike, zlasti primerjalno merilo za e-upravo in indeks digitalnega 
gospodarstva in družbe (DESI) (glej okvir 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Okvir 6 

Kazalniki e-uprave 

Komisija od leta 2001 vsako leto objavi primerjalno poročilo o e-upravi z 
informacijami o uporabi IKT v javnem sektorju. V njem so države primerjane glede 
na razpoložljivost in značilnosti digitalnih javnih storitev ter je ocenjena splošna 
smotrnost izvajanja e-uprave v državah članicah na lestvici od 0 % do 100 %. 

Od leta 2015 Komisija vsako leto objavi tudi indeks digitalnega gospodarstva in 
družbe (DESI), ki prikazuje napredek na področju e-uprave v državah članicah. DESI 
je sestavljeni indeks, s katerim se spremljata splošna digitalna smotrnost Evrope in 
razvoj digitalne konkurenčnosti držav članic EU. Na začetku je vključeval pet 
dimenzij, pozneje pa je bil skrčen na štiri, vključno z digitalnimi javnimi storitvami 
(e-uprava). Z njim se spremljajo povpraševanje po storitvah e-uprave in njihova 
ponudba ter politike odprtih podatkov in njihovo izvajanje. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

40 Pri primerjalnem merilu za e-upravo so bile upoštevane prednostne naloge 
politike na visoki ravni iz akcijskega načrta za obdobje 2011–2015 in akcijskega načrta 
za obdobje 2016–2020 (glej okvir 1). Vendar je njegov glavni cilj analiza stanja 
digitalnih storitev, ki jih zagotavljajo evropske javne uprave na splošno, in ne 
spremljanje izvajanja in uresničevanja akcijskih načrtov. Kazalniki, ki se uporabljajo v 
okviru primerjalnega merila za e-upravo, niso neposredno povezani z nobenim od 
ukrepov, ki se izvajajo v okviru akcijskega načrta, zato primerjalna poročila o e-upravi 
niso primerna za merjenje njihovega doseganja. 

41 Enako velja za DESI, pri katerem so trije od petih kazalnikov, ki sestavljajo 
dimenzijo digitalnih javnih storitev DESI, dejansko kazalniki primerjalnega merila za e-
upravo. Zato Komisija rezultatov obeh kazalnikov ne more povezati z rezultati in 
učinkom akcijskega načrta v državah članicah. 

42 Sodišče je primerjalo skupni rezultat primerjalnega merila za e-upravo po državah 
na začetku in koncu izvajanja akcijskega načrta. Ugotovilo je, da se je povprečni 
rezultat (vseh 27 držav članic, EU-27) povečal z 58,5 % na začetku izvajanja akcijskega 
načrta na 71,9 % na koncu. Vse države članice so napredovale pri zagotavljanju storitev 
e-uprave. Vendar so nekatere države napredovale bistveno bolj (npr. Madžarska in 
Luksemburg) kot druge (npr. Švedska in Nemčija) (glej sliko 1). Napredovanja ni 
mogoče povezati z ukrepi Komisije, ker ni ustreznih kazalnikov, povezanih s temi 
ukrepi. Ključni ukrepi in vzvodi v zvezi s tem so odvisni od držav članic samih (glej 
odstavek 08). 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Slika 1 – Skupni rezultat primerjalnega merila za e-upravo po državah 
(leto 2017 v primerjavi z letom 2020) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz primerjalnega poročila o e-upravi 

43 Sodišče ugotavlja tudi, da zaradi tega, ker je Komisija leta 2021 spremenila 
metodologijo za pripravo podskupine kazalnikov, primerjalnega merila ni mogoče 
uporabiti za primerjavo napredka držav članic na področju smotrnosti e-uprave pred 
letom 2020 in po njem. Komisija je v primerjalnem poročilu to priznala. Poleg tega so 
rezultati za e-upravo po državah v primerjalnem poročilu o e-upravi za leto 2021 
nedosledni, ker so bili združeni kot povprečje dveh kazalnikov, ocenjenih z različnimi 
metodologijami, ne da bi bile opravljene ustrezne prilagoditve. 
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44 V okviru primerjalnega merila za e-upravo Komisija meri smotrnost držav tudi 
glede na življenjske dogodke. Življenjski dogodki so nabor najpogostejših digitalnih 
javnih storitev za podjetja in državljane. Poslovni življenjski dogodki vključujejo 
ustanovitev podjetja in začetne poslovne operacije (npr. registracija podjetja ali 
zaposlenih) ter redne poslovne operacije (npr. oddajanje davčne napovedi in 
plačevanje davkov na spletu)16. 

45 Analiza rezultatov za poslovne življenjske dogodke, vključene v primerjalno merilo 
za e-upravo, kaže, da se je povprečni rezultat EU-27 povečal z 71,1 % na začetku na 
79,9 % na koncu izvajanja akcijskega načrta (glej sliko 2). Rezultati kažejo, da: 

o so storitve e-uprave za podjetja bolj razvite kot storitve za državljane, 

o je večini evropskih uprav uspelo izboljšati digitalne storitve za podjetja, proces pa 
je pospešila tudi pandemija COVID-19, 

o je bil razvoj v državah članicah neenakomeren. Nekatere države, večinoma tiste s 
podpovprečnimi rezultati (kot so Madžarska, Slovaška in Luksemburg), so v tem 
obdobju dosegle znaten napredek. Nasprotno pa so druge države (kot sta Švedska 
in Danska) v istem obdobju nekoliko nazadovale. 

                                                      
16 Celoten seznam uporabljenih življenjskih dogodkov je opisan v primerjalnem poročilu o e-

upravi. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Slika 2 – Rezultat primerjalnega merila za e-upravo za poslovne 
življenjske dogodke po državah (leto 2017 v primerjavi z letom 2020) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov iz primerjalnega poročila o e-upravi 

Predlagana politika Komisije za obdobje po letu 2020 predvideva sistem 
spremljanja 

46 Kot je že navedeno v odstavkih 30 in 31, novi predlagani program politike Pot v 
digitalno desetletje v nasprotju z akcijskim načrtom za obdobje 2016–2020 vključuje 
količinsko opredeljene cilje in predvideva okvir, s katerim naj bi se od držav članic 
zahtevalo pravočasno poročanje o napredku z zagotavljanjem ustreznih podatkov in 
statističnih podatkov. Poleg tega: 

o bi morala Komisija ob začetku veljavnosti sklepa v izvedbenih aktih za vsak 
digitalni cilj določiti ključne kazalnike smotrnosti. Komisija lahko po potrebi 
posodobi kazalnike, da se upošteva tehnološki razvoj, 

o mora Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami za dosego vsakega od 
digitalnih ciljev opredeliti začrtane poti, ki bodo podlaga za spremljanje in 
nacionalne strateške časovne načrte za digitalno desetletje, 
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o bodo lahko v predvidenem letnem poročilu o napredku Evropskemu parlamentu 
in Svetu opredeljeni ukrepi in dejavnosti, ki jih morajo sprejeti države članice na 
področjih, na katerih se napredek pri doseganju digitalnih ciljev zdi nezadosten. 

47 V skladu s predlogom bi spremljanje temeljilo na izboljšani različici DESI, tj. na 
zastavljenih ciljih. Sodišče je ugotovilo, da je bila izdaja DESI za leto 2021 že 
prilagojena, (i) da bi se do neke mere uskladila s cilji, vključenimi v program politike Pot 
v digitalno desetletje, (ii) da bi se izboljšala metodologija in (iii) da bi se upošteval 
najnovejši razvoj dogodkov na področju tehnologije in politike. DESI je zdaj strukturiran 
na podlagi štirih razsežnosti Digitalnega kompasa do leta 2030, ki so nadomestile 
prejšnjo strukturo petih razsežnosti (glej okvir 6). 

48 Ker je predlog sklepa o programu politike Pot v digitalno desetletje še vedno v 
zakonodajnem postopku (stanje septembra 2022), se je Komisija odločila, da bo 
spremembe indeksa DESI uvedla postopoma, zato ta še ne zajema vseh ciljev. 
V indeks DESI še nista bila neposredno vključena zlasti dva od treh digitalnih ciljev 
(drugi in tretji, glej okvir 4). Prvi je vanj sicer bil vključen, vendar še ni jasno, kaj se bo 
merilo, saj „ključne“ javne storitve (glej odstavek 30) še niso bile opredeljene. 

Komisija je izvajala akcijski načrt, vendar je pri ukrepih na ravni 
držav članic prišlo do zamud 

49 Akcijski načrt je vključeval različne ukrepe, na primer zahtevo, da Komisija 
pripravi zakonodajne predloge, zagotovi digitalne rešitve in začne izvajati pilotne 
projekte. 

50 Poleg ukrepov Komisije so morale države članice v nekaterih primerih sprejeti 
ukrepe na podlagi pravnih aktov, ki so obstajali že pred akcijskim načrtom (glej 
tabelo 2) ali pa so bili sprejeti na podlagi akcijskega načrta. 

51 Sodišče je zato ocenilo, ali: 

o je Komisija pravočasno dokončala svoje ukrepe, 

o so države članice izpolnile svoje pravne obveznosti. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Komisija je izvedla ukrepe iz akcijskega načrta 

52 Sodišče je na podlagi pregleda ustreznih dokumentov ugotovilo, da je Komisija 
dokončala šest ukrepov iz akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 2016–2020, ki so 
bili vključeni v obseg revizije. Za podrobnosti glej tabelo 3 in Prilogo IV. 

Tabela 3 – Izvajanje ukrepov e-uprave, vključenih v obseg revizije 

Ukrep Stanje izvajanja Podrobnosti o izvedenih ukrepih Komisije 

Ukrep 2 – pospešiti uvajanje 
storitev elektronske 
identifikacije, avtentikacije 
in zaupanja (storitve eIDAS), 
vključno z elektronsko 
identifikacijo in e-
podpisom. 

Izveden 

Komisija je vzpostavila, vzdrževala in posodabljala 
jedrne storitvene platforme (tj. osrednja vozlišča, ki 
omogočajo vseevropsko povezljivost) in vmesnike, 
vključno s tehničnimi specifikacijami, programsko 
opremo in tehnično podporo za povezavo nacionalnih 
aplikacij. 

Za pospešitev uvajanja je Komisija vzpostavila forume za 
izmenjavo, naročila izvedbo ustreznih študij pri zunanjih 
izvajalcih, organizirala seminarje in izvajala izvršilne 
dejavnosti na podlagi prejetih pritožb. Vendar se 
pričakuje, da bo z novo uredbo eIDAS, predlagano 
junija 2021, prišlo še do večjih sprememb pri uvajanju. 

Ukrep 7 – predstavitev 
predloga za enotni digitalni 
portal (tj. enotno točko za 
spletni dostop do 
informacij, postopkov in 
storitev za pomoč)  

Izveden Komisija je predložila predlog, ki je bil nato odobren kot 
regulativni akt (Uredba (EU) 2018/1724). 

Ukrep 9 – v sodelovanju z 
državami članicami 
vzpostaviti obvezno 
medsebojno povezavo med 
vsemi poslovnimi registri 
držav članic 

Izveden 

Komisija je vzpostavila, vzdrževala in posodabljala 
jedrne storitvene platforme (tj. osrednja vozlišča, ki 
omogočajo vseevropsko povezljivost) in vmesnike, 
vključno s tehničnimi specifikacijami, programsko 
opremo in tehnično podporo za povezavo nacionalnih 
registrov. Glej tudi odstavek 52. 

 
Ukrep 10 – dodatni razvoj 
elektronskega povezovanja 
registrov nesolventnosti 

Izveden 

Ukrep 11 – predstavitev 
pobude za olajšanje 
uporabe digitalnih rešitev v 
vseh fazah življenjskega 
cikla podjetja 

Izveden 
Komisija je predložila predlog, ki je bil nato odobren kot 
regulativni akt (Direktiva (EU) 2019/1151 o spremembi 
Direktive (EU) 2017/1132). 

Ukrep 13 – začetek izvajanja 
pilotnega projekta o načelu 
„samo enkrat“ za podjetja. 

Izveden Pilotni projekt se je začel izvajati.  

Vir: Evropsko računsko sodišče 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:52021PC0281
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
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53 Sodišče je ugotovilo, da sta bila ukrepa 9 in 10 sicer izvedena, vendar v razvitih 
sistemih ni bilo orodja za obdelavo plačil, saj so bile pri njegovem razvoju zamude (za 
podrobnosti glej okvir 7). Razvoj plačilnega orodja ni bil pravna zahteva. S sistemi se 
sicer zagotavljajo informacije, ki se zahtevajo v regulativnih aktih, vendar morajo 
uporabniki zaradi odsotnosti plačilnega orodja uporabiti nacionalne platforme, če želijo 
dostopati do informacij ali dokumentov, za katere je treba plačati pristojbino. 

Okvir 7 

Zamuda pri uvedbi orodja za obdelavo plačil pri ukrepih 9 in 10 

Uporabniki evropskega portala e-pravosodje imajo prek sistema povezovanja 
poslovnih registrov dostop do dokumentov podjetij, vključno z bistvenimi 
informacijami, ki se zahtevajo v pravnih aktih. Nekateri dokumenti so brezplačni, 
za druge pa lahko države članice zaračunajo pristojbino. Komisija je opustila 
prvotne načrte za razvoj osrednjega plačilnega sistema, ki bi obdeloval plačila in 
prejemniku plačila izdajal račune. Namesto tega razmišlja o razvoju 
decentraliziranega plačilnega sistema, ki bi plačilo dokumentov podjetij prenesel 
neposredno na ponudnika plačilnega sistema nacionalnega poslovnega registra, ki 
dokument prodaja. Komisija ocenjuje, da bi se sistem lahko začel uporabljati v 
zadnjem četrtletju leta 2023. 

Podobno Komisija še ni uvedla orodja za obdelavo plačil za povezovanje registrov 
nesolventnosti (ukrep 10). Namesto tega namerava uporabiti enako rešitev kot za 
sistem povezovanja poslovnih registrov. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

54 Sodišče je ocenilo tudi, ali je Komisija upoštevala priporočila iz vrednotenja 
uredbe eIDAS, sprejete leta 2014, ki so se nanašala na ukrep 2 (eIDAS). Namen uredbe 
je bil vzpostaviti enoten okvir za elektronsko identifikacijo (eID) in storitve zaupanja, in 
sicer za lažje izvajanje storitev po vsej EU, ne glede na državo, v kateri se izvajajo. 
Z uredbo niso bile harmonizirane nacionalne elektronske identifikacije, vendar je bilo 
omogočeno vzajemno priznavanje s postopkom priglasitve in medsebojnega 
strokovnega pregleda. 
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55 Vrednotenje uredbe eIDAS je bilo objavljeno leta 2021. V njem so bile 
ugotovljene naslednje slabosti: 

o v uredbi se od držav članic ni zahtevalo, da svojim državljanom in podjetjem 
zagotovijo elektronsko identifikacijo, ki bi omogočila varen dostop do spletnih 
javnih storitev. Tudi če so to storile, niso bile dolžne priglasiti takšnih shem. Poleg 
tega je bilo v vrednotenju ugotovljeno, da le omejeno število javnih storitev 
ponuja avtentikacijo eIDAS ali je povezano z infrastrukturo, tehnične napake pa 
uporabnikom onemogočajo učinkovito avtentikacijo, 

o z okvirom elektronske identifikacije ni bilo mogoče obravnavati novih zahtev trga, 
med drugim zaradi (i) njegove omejenosti na javni sektor in zagotavljanje 
čezmejnega dostopa do javnih storitev (kar pomeni, da so storitve, na katere se 
nanaša uredba eIDAS, zadevale majhen odstotek prebivalstva EU), (ii) zapletenosti 
povezovanja ponudnikov zasebnih spletnih storitev s sistemom in (iii) nezadostne 
razpoložljivosti v vseh državah članicah, 

o okvir temelji na nacionalnih sistemih elektronske identifikacije, ki temeljijo na 
različnih standardih, kar ovira uporabo storitev eIDAS – pomanjkljivost, ki je bila 
ugotovljena tudi pri projektu IPE (glej okvir 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Okvir 8 

Okvir na podlagi nacionalnih sistemov elektronske identifikacije, ki 
temeljijo na različnih standardih. 

En projekt Instrumenta za povezovanje Evrope (2016-EU-IA-0064) je spodbujal 
uvedbo elektronske identifikacije pri ponudnikih zasebnih storitev. Če želi 
ponudnik storitve potrditi identiteto svojih strank, mora biti povezan z določenim 
nacionalnim vozliščem eIDAS. Cilj projekta je bil povezati pet ponudnikov zasebnih 
storitev, od katerih vsak upravlja platformo v oblaku (ponuja zasebne storitve), s 
petimi različnimi vozlišči eIDAS (v Španiji, na Norveškem, Danskem, Nizozemskem 
oziroma Islandiji). Taka povezava omogoča zahtevanje, prejemanje in obdelavo 
identifikacijskih podatkov. 

Pri izvajanju so se pojavljale težave in zamude, saj so imele različne države različne 
politike za dostop do nacionalnih vozlišč eIDAS. 

V Španiji, na Islandiji in Norveškem je bila mogoča neposredna povezava. 
Ponudniki storitev na Nizozemskem pa so morali dostopati do vmesnega vozlišča. 
Na Danskem so morali ponudniki storitev za dostop do danskega vozlišča eIDAS 
razviti in uvesti poseben integracijski vmesnik. Zaradi razvoja dodatne programske 
opreme, ki uporablja različne tehnične standarde, je bil postopek povezovanja 
zapleten in dolgotrajen. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

56 Sodišče je ugotovilo, da se s predlagano spremembo uredbe eIDAS kot odgovor 
na te slabosti od vsake države članice zahteva, da se vsem fizičnim in pravnim osebam 
v EU izda evropska denarnica za digitalno identiteto, da se jim zagotovi varen, zaupanja 
vreden in nemoten dostop do čezmejnih javnih in zasebnih storitev. Vsaka država 
članica mora tudi priglasiti vsaj eno shemo elektronske identifikacije, vključno z vsaj 
enim sredstvom za identifikacijo. Zato šele po tem, ko bi se denarnica začela 
uporabljati, tehničnih standardov nacionalnih vozlišč eIDAS ne bi bilo več treba 
harmonizirati, saj se ponudnikom storitev ne bi bilo treba priključiti na sistem. 

57 Ker je bila uredba o enotnem digitalnem portalu sprejeta kot rezultat ukrepa 7 
(enotni digitalni portal), je Sodišče ocenilo tudi, ali je Komisija izpolnila zahtevo iz nove 
uredbe, in sicer da razvije in vzdržuje skupni uporabniški vmesnik (vključno z 
iskalnikom in orodji za povratne informacije uporabnikov). Enotni digitalni portal 
olajšuje spletni dostop do informacij, upravnih postopkov in storitev za pomoč, ki bi jih 
državljani in podjetja EU lahko potrebovali v drugi državi EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
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58 Sodišče je ugotovilo, da je Komisija razvila vmesnik, tj. enotno vstopno točko, in 
sicer portal Tvoja Evropa (glej sliko 3). Prek portala bodo uporabniki povezani z 
ustreznimi nacionalnimi spletnimi stranmi, na katerih se nahaja storitev, ki jo iščejo. 
Države članice morajo najpozneje do decembra 2023 digitalizirati 21 postopkov, da 
bodo ti dostopni prek portala. Primeri postopkov, ki so pomembni za podjetja, so: 
prošnja za dovoljenje za poslovno dejavnost ali registracija delodajalca v okviru sistema 
pokojninskega zavarovanja in socialne varnosti. Prve storitve, ki so na voljo na tem 
portalu, so se začele izvajati 12. decembra 2020. 

Slika 3 – Enotni digitalni portal 

 
(*) Javna uprava, odvetniki, sodniki, notarji, strokovnjaki. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

59 V zvezi z ukrepoma 7 (enotni digitalni portal) in 13 (pilotni projekt za podjetja o 
načelu „samo enkrat“) je Sodišče ugotovilo, da je bilo mogoče s pilotnim projektom, ki 
je bil financiran v okviru raziskovalnega programa EU Obzorje 2020 (projekt o načelu 
samo enkrat (projekt TOOP), sredstva v višini 8 milijonov EUR), doseči napredek pri 
izvajanju načela „samo enkrat“. Cilj tega načela je, da državljani in podjetja javni upravi 
v EU posredujejo informacije samo enkrat. V okviru projekta je bila oblikovana 
arhitektura rešitev, ki povezuje 40 informacijskih sistemov. Poleg tega je načrt 
arhitekture, razvit v okviru projekta, postal del uredbe o enotnem digitalnem portalu. 
Zato je bil projekt, ki se je začel leta 2017 in katerega glavni poudarek je bil na 
interoperabilnosti, ob sprejetju uredbe o enotnem digitalnem portalu prilagojen tako, 
da je omogočil izvajanje tehničnega sistema, opisanega v uredbi. 

Države članice Komisija

Informacije

Pomoč

Postopki

Portal Tvoja EvropaDržavljani Podjetja Drugi*

Iskanje in 
povratne 

informacije

https://europa.eu/youreurope/index_sl.htm
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V državah članicah je prišlo do zamud pri izvajanju nekaterih digitalnih 
javnih storitev 

60 Čeprav akcijski načrt vključuje le ukrepe za Komisijo, je razpoložljivost digitalnih 
rešitev v veliki meri odvisna od izvajanja dopolnilnih ukrepov na ravni držav članic. Pri 
ukrepih, vključenih v obseg revizije, je Sodišče ugotovilo, da so bili kljub prizadevanjem 
Komisije trije od šestih ukrepov izvedeni le delno, in sicer zaradi nezadostnega ali 
zapoznelega odziva držav članic (glej tabelo 4). Zato ukrepi Komisije med letoma 2016 
in 2020 še niso prinesli bistvenih sprememb za podjetja in državljane po vsej EU. 

Tabela 4 – Izvajanje rešitev e-uprave na ravni držav članic 

Ukrep Komisije S tem povezan ukrep 
na ravni držav članic  

Stanje izvajanja na 
ravni držav članic  

Ukrep 2 – pospešiti uvajanje storitev 
elektronske identifikacije, avtentikacije in 
zaupanja (storitve eIDAS), vključno z 
elektronsko identifikacijo in e-podpisom. 

Izvajanje Uredbe (EU) 
št. 910/2014 Delno izvedeno 

Ukrep 7 – predstavitev predloga za enotni 
digitalni portal (tj. enotno točko za spletni 
dostop do informacij, postopkov in storitev 
za pomoč)  

Izvajanje Uredbe (EU) 
2018/1724 

Delno izvedeno 

(rok za izvedbo: 
december 2023) 

Ukrep 9 – v sodelovanju z državami 
članicami vzpostaviti obvezno medsebojno 
povezavo med vsemi poslovnimi registri 
držav članic 

Izvajanje Direktive 
2012/17/EU, Direktive 
(EU) 2017/1132 in 
Direktive (EU) 2019/1151 

Izvaja se z zamudo  

Ukrep 10 – dodatni razvoj elektronskega 
povezovanja registrov nesolventnosti 

Izvajanje Uredbe (EU) 
2015/848 

Delno izvedeno 

Ukrep 11 – predstavitev pobude za 
olajšanje uporabe digitalnih rešitev v vseh 
fazah življenjskega cikla podjetja 

Izvajanje Direktive (EU) 
2019/1151 o spremembi 
Direktive (EU) 2017/1132 

Delno izvedeno 

Ukrep 13 – začetek izvajanja pilotnega 
projekta o načelu „samo enkrat“ za 
podjetja.  

Sodelovanje v pilotnem 
projektu. Izvedeno  

Vir: Evropsko računsko sodišče 

61 V zvezi z ukrepom 2 (eIDAS) je bilo sodelovanje držav članic prostovoljno. Zato 
konec leta 2021, tj. pet let po začetku veljavnosti uredbe, devet držav članic, ki 
predstavljajo 41 % prebivalstva, še ni bilo vključenih v okvir. To veliko število 
nesodelujočih držav članic znatno omejuje možnosti za varnejše, hitrejše in 
učinkovitejše elektronske interakcije državljanov in podjetij. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
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62 Pri ukrepu 9 (medsebojno povezovanje poslovnih registrov) in ukrepu 10 
(medsebojno povezovanje registrov nesolventnosti) je morala Komisija vzpostaviti in 
posodabljati jedrno storitveno platformo in vmesnik, države članice pa so morale 
digitalizirati svoje nacionalne poslovne registre in registre insolventnosti ter jih 
povezati s sistemom (glej sliko 4). Komisija je kot vmesnik uporabila portal e-
pravosodje, za podporo državam članicam pa so bila na voljo sredstva IPE (ki se v 
okviru IPE imenujejo „splošne storitve“). 

Slika 4 – Sistem povezovanja poslovnih registrov 

 
(*) Javna uprava, odvetniki, sodniki, notarji, strokovnjaki. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

63 V zvezi z ukrepom 9 (povezovanje poslovnih registrov) je 8. junija 2017 začel 
delovati sistem povezovanja poslovnih registrov, ki uporabnikom omogoča iskanje 
informacij o podjetjih, registriranih v kateri koli državi EU (ter Lihtenštajnu in Norveški). 
Iskalna funkcija in osnovne informacije so prevedene iz zadevnih nacionalnih jezikov v 
vse uradne jezike EU. Šest držav članic je imelo zamude pri priključitvi na sistem17, 
zadnja se je nanj priključila marca 2022, skoraj pet let po roku, določenem v zadevni 
direktivi, in šele po tem, ko je Komisija julija 2021 zadevo predložila Sodišču Evropske 

                                                      
17 To so bile: Bolgarija, Češka, Estonija, Irska, Portugalska in Romunija. 

Državljani Podjetja Drugi*

Iskanje podjetja v EU

Sistem povezovanja 
poslovnih registrov 
(BRIS)

Država članica 1 Država članica n

Država članica i
Država članica 2

Evropski portal e-pravosodje
Registri – poslovni

Evropska centralna platforma

https://e-justice.europa.eu/489/SL/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
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unije. Kar zadeva uporabo sistema, je bilo v letu 2021 med 17 300 in 39 100 iskanj na 
mesec. 

64 V zvezi s sistemom za ukrep 10 (medsebojno povezovanje registrov 
nesolventnosti) so morale države članice v skladu z ustrezno izvedbeno uredbo 
zagotoviti medsebojno povezovanje do 30. junija 2021. Julija 2022 je bilo povezanih le 
17 od 26 držav članic (za Dansko uredba18 ni bila zavezujoča). Ostalih pet19 držav je v 
postopku razvoja in testiranja. Za štiri preostale države članice20 Komisija še vedno 
pričakuje povratne informacije. Dokler preostalih devet držav članic ne bo priključenih, 
uporabniki ne bodo mogli prek enotnega večjezičnega iskalnika iskati insolventnih 
subjektov, registriranih v teh državah članicah. Takšna osrednja javna elektronska 
točka za dostop do podatkov o dolžnikih v postopkih v primeru nesolventnosti je zlasti 
koristna za obstoječe ali potencialne upnike ali tretje osebe, ki jih ti postopki posredno 
zadevajo. V letu 2021 je bilo opravljenih od 2 500 do 6 500 iskanj na mesec. 

65 V okviru ukrepa 11 (uporaba digitalnih rešitev v celotnem življenjskem ciklu 
podjetja) so morale države članice Direktivo (EU) 2019/1151 o digitalnih orodjih in 
postopkih na področju prava družb prenesti v nacionalno zakonodajo do avgusta 2021, 
razen če so Komisijo uradno obvestile, da bodo uporabile možnost enoletnega 
podaljšanja. V času revizije Sodišča je tako uradno obvestilo predložilo 17 držav članic. 
To pomeni, da podjetja v večini držav članic še ne morejo uporabljati digitalnih orodij 
in postopkov za ustanavljanje podjetij, registracijo podružnic ter predložitev 
dokumentov in informacij na spletu. 

66 Sodišče ugotavlja, da je večina držav članic, ki potrebujejo več časa za izvedbo 
ukrepa 2 (eIDAS), ukrepa 10 (medsebojno povezovanje registrov nesolventnosti) in 
ukrepa 11 (uporaba digitalnih rešitev v celotnem življenjskem ciklu podjetja), tako 
leta 2017 kot leta 2020 dosegla rezultat primerjalnega merila za e-upravo, ki je bil pod 
povprečjem EU (glej sliko 1). 

                                                      
18 V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 

Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Danska odstopila od sprejetja 
Uredbe (EU) 2015/848, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja. 

19 Pet držav članic je: Belgija, Češka, Italija, Nizozemska in Slovenija. 

20 Štiri države članice so: Bolgarija, Grčija, Madžarska in Portugalska. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
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67 Kot je bilo že navedeno (glej tabelo 1 in odstavek 62), bi lahko države članice 
prejele sredstva za povezavo svojih sistemov s platformami, ki jih je razvila Komisija. 
Države članice so sredstva IPE uporabile zlasti za: 

o ukrep 2 (eIDAS), 25,35 milijona EUR (26 držav članic), 

o ukrep 9 (medsebojno povezovanje poslovnih registrov), 2,44 milijona EUR (deset 
držav članic), 

o ukrep 10 (medsebojno povezovanje registrov nesolventnosti), 1,16 milijona EUR 
(sedem držav članic). 

Na podlagi revizije vzorca projektov, ki jih je financirala EU (glej odstavek 19), je 
Sodišče ugotovilo, da so nekatere države članice razpoložljivost financiranja EU 
razumele kot priložnost, kar je spodbudilo njihovo izvajanje storitev e-uprave. Projekti 
IPE so prispevali tudi k prepoznavanju nekaterih pomanjkljivosti obstoječih rešitev (glej 
okvir 8). 

68 23 od 24 revidiranih projektov in ukrepov (tj. tistih, ki so bili dokončani do revizije 
Sodišča) je izpolnilo zastavljene cilje. Zlasti je bila z njimi zagotovljena interoperabilnost 
razvitih rešitev in so bili ponovno uporabljeni obstoječi gradniki IPE (tj. osnovne 
infrastrukture digitalnih storitev, ki so ključni dejavniki za ponovno uporabo v 
kompleksnejših digitalnih storitvah) ali infrastrukture digitalnih storitev (tj. rešitve, s 
katerimi se podpira izvajanje projektov na ravni EU in zagotavljajo vseevropske 
interoperabilne storitve skupnega interesa). 

69 Države članice, s katerimi je Sodišče opravilo razgovore, so cenile stalno tehnično 
podporo Komisije, ko so uporabljale infrastrukture digitalnih storitev, ki se financirajo 
iz IPE, ali ko so morale integrirati sisteme drugih držav članic, ki so uvedle te 
infrastrukture digitalnih storitev, zlasti za storitve eIDAS. Po njihovem mnenju so 
ukrepi Komisije omogočili razvoj trajnostnih medsebojnih povezav med sistemi 
različnih držav članic. 
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Komisija je spodbujala izmenjavo dobre prakse, vendar ji ni 
uspelo spodbuditi novih digitalnih javnih storitev 

70 V zadnjih ministrskih izjavah (glej odstavek 02) je bila priznana pomembnost 
spodbujanja izmenjave dobre prakse ter vzpostavljanja povezav med ustreznimi organi 
in razpoložljivimi digitalnimi javnimi storitvami. Tudi Evropski parlament je poudaril21 
pomembnost spodbujanja primerov dobre prakse. 

71 Sodišče je zato ocenilo, ali je Komisija ustrezno: 

o spodbujala sodelovanje in izmenjavo dobre prakse, 

o spodbujala nove digitalne javne storitve, ki so na voljo. 

Komisija je ustvarila številne priložnosti za sodelovanje in izmenjavo 
primerov dobre prakse 

72 Sodišče je ocenilo orodja, ki jih je Komisija uporabila za spodbujanje izmenjave 
primerov dobre prakse. Ugotovilo je, da Komisija ni le oblikovala skupin, v katerih so se 
lahko sestajali deležniki, ampak je v zvezi s tem financirala tudi posebne projekte. 

73 Te skupine so vključevale: 

o usmerjevalni odbor akcijskega načrta (glej odstavek 11), ki se je sestajal dvakrat ali 
trikrat letno in v katerem so države članice predstavile svoj napredek pri razvoju 
rešitev e-uprave ali primere dobre prakse in izzive v zvezi z razvojem posebnih 
rešitev. Ker se je akcijski načrt končal, je odbor leta 2021 prenehal delovati, 

o strokovne skupine za posebne teme ali rešitve, kot so strokovna skupina eIDAS 
(ukrep 2), koordinacijska skupina za enotni digitalni portal (ukrep 7), strokovna 
skupina za pravo družb (ukrepa 9 in 11) in strokovna skupina za interoperabilnost 
evropskih javnih storitev. Te strokovne skupine še naprej delujejo. 

                                                      
21 Poročilo o evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020, Evropski 

parlament, maj 2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_SL.pdf


 37 

 

74 Zadevni projekti so bili večinoma financirani v okviru: 

o programa ISA2, v katerem sta bila sodelovanje in izmenjava dobre prakse dejansko 
ključna elementa politike in podpornih ukrepov Komisije za interoperabilnost (glej 
člena 3 in 8 Sklepa (EU) 2015/2240). Primer zelo obsežne pobude je platforma 
Joinup, predstavljena v okviru 9 (financirana v okviru dveh ukrepov ISA2, 
vključenih v revidirani vzorec, v višini 6 milijonov EUR). Po zaključku programa ISA2 
je Komisija zagotovila nadaljnje financiranje platforme Joinup v okviru programa 
Digitalna Evropa vsaj za leti 2021 in 2022, 

o programa Obzorje 2020, ki je v glavnem omogočil nastanek ad hoc pobud za 
posebna vprašanja. Primer je projekt SCOOP4C, s katerim je bila vzpostavljena 
skupnost deležnikov, v okviru katere so se izmenjevale izkušnje in primeri dobre 
prakse v zvezi z izvajanjem načela „samo enkrat“ (financiranje iz programa 
Obzorje 2020 v višini 1 milijona EUR). Vendar ni dokazov, da bi se dejavnosti 
skupnosti nadaljevale tudi po koncu financiranja projekta, čeprav je vprašanje še 
vedno aktualno. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015D2240
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Okvir 9 

Platforma Joinup – posebna platforma EU za sodelovanje in 
izmenjavo na področju interoperabilnosti 

Komisija je projekt Joinup vzpostavila leta 2011, da bi zagotovila skupni prostor, 
ki bi javnim upravam, podjetjem in državljanom omogočal izmenjavo in ponovno 
uporabo rešitev IT in dobre prakse ter olajšal komunikacijo in sodelovanje pri 
projektih IT po vsej Evropi. Joinup se osredotoča na e-upravo, semantično 
interoperabilnost in odprtokodno programsko opremo. Glavne značilnosti so 
naslednje: 

o Joinup deluje kot katalog, v katerem lahko uporabniki enostavno najdejo in 
prenesejo že razvite rešitve. Na njem gostuje več kot 2 800 
interoperabilnostnih rešitev, tj. pripravljenih programskih orodij ali ponovno 
uporabnih storitev, vključno z elektronsko identifikacijo IPE, e-podpisom, 
elektronskim zdravjem in elektronskim javnim naročanjem, 

o Joinup gosti izkustvene skupnosti, kot so evropska referenčna arhitektura 
interoperabilnosti European Interoperability Reference Architecture, 
skupnost za izmenjavo in ponovno uporabo informacijskih rešitev Sharing and 
Reuse of IT, skupnost za observatorij nacionalnih okvirov interoperabilnosti 
National Interoperability Framework Observatory, observatorij Open Source 
Observatory in observatorij za inovativne javne storitve Innovative Public 
Services, 

o Joinup je tudi vstopna točka za akademijo za interoperabilnost, ki je 
namenjena širjenju znanja in spodbujanju izmenjav med strokovnjaki in 
raziskovalci s področja digitalne uprave. Akademija za interoperabilnost 
ponuja različne vrste učnih virov in tečajev, ki segajo od dogodkov v živo (npr. 
delavnic, spletnih seminarjev, sezonskih šol in usposabljanj) do tečajev za 
samostojno učenje (npr. v celoti animiranih ali delno animiranih s ponovno 
uporabo obstoječih gradiv). 

Leta 2021 je imela platforma približno 18 000 registriranih uporabnikov. Obiskana 
je bila skoraj polmilijonkrat z več kot milijon ogledi strani. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

75 Na podlagi pregleda štirih ukrepov ISA2 (glej Prilogo III), zapisnikov sestankov 
usmerjevalnega odbora in strokovnih skupin ter pogovorov z uslužbenci v državah 
članicah Sodišče ugotavlja, da je Komisija zagotovila dobro podporo za sodelovanje in 
izmenjavo dobre prakse ter da so bile teme izmenjav med deležniki vprašanja, ki so jih 
zanimala. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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76 Sodišče je ugotovilo tudi, da je Komisija pri pripravi programov za obdobje 2021–
2027 ustrezno upoštevala potrebo po nadaljnjem spodbujanju sodelovanja in dobre 
prakse: 

o delovni program za izvajanje programa Digitalna Evropa za leti 2021 in 2022 
vključuje usklajevalne in podporne ukrepe, katerih glavni cilj je spodbujanje 
sodelovanja in/ali zagotavljanje podpore politikam EU, 

o v predlogu Pot v digitalno desetletje je predviden mehanizem za letno 
sodelovanje med državami članicami in Komisijo (glej odstavek 31). 

Komisija ni celovito in usklajeno spodbujala digitalnih javnih storitev 

77 Sodišče je ocenilo dejavnosti Komisije za spodbujanje digitalnih javnih storitev in 
ugotovilo, da niso imele krovne strategije. V praksi je bilo spodbujanje bodisi splošno 
bodisi povezano s posebnimi ukrepi ali programi financiranja, kadar se je to zahtevalo v 
pravni podlagi. 

78 Pri splošnem spodbujanju politike e-uprave in/ali rešitev e-uprave je Komisija 
delovala prek: 

o novičnika o e-upravi, ki ga naročniki prejemajo enkrat mesečno in v katerem so 
objavljene najnovejše novice o čezmejnih digitalnih javnih storitvah v EU, oblaku 
javnih storitev in inovacijah v javnem sektorju, 

o skupine eGovernment4EU na platformi Futurium. Ta je bila dostopna širši javnosti 
in je zagotavljala informacije o akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–
2020 in prihodnji politiki digitalne uprave. Skupina na platformi se več ne 
posodablja, saj se je akcijski načrt zaključil, 

o družbenih medijev (Facebook, LinkedIn in Twitter). 

79 Kar zadeva komunikacijsko strategijo, ki se zahteva v ustrezni pravni podlagi, je 
Komisija kampanjo za spodbujanje ukrepa 7 začela decembra 2020, ko je začel delovati 
enotni digitalni portal (glej odstavek 58). Sodišče je ugotovilo, da je kampanja celovita, 
in meni, da je dobra praksa, da je Komisija vsak mesec na videokonferencah 
(„Communication cafés“) z nacionalnimi koordinatorji razpravljala o kampanji in 
ustreznih nacionalnih dogodkih. Na sliki 5 so prikazani podatki o številu obiskov portala 
Tvoja Evropa. 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/sl/egovernment4eu
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Slika 5 – Število obiskov portala Tvoja Evropa (v milijonih) 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije (GD GROW) 

80 Podobno je bilo s sklepom o vzpostavitvi programa ISA2 zahtevano spodbujanje 
izvajanja evropske strategije za interoperabilnost, okvira in referenčne arhitekture ter 
ustreznih specifikacij in standardov. Sodišče je ugotovilo, da je bila kampanja za 
spodbujanje proaktivna in celovita. Poleg vzpostavitve in delovanja platforme Joinup 
(glej odstavek 74 in okvir 9) se je s programom ISA2 financiral ukrep (v višini 
3,62 milijona EUR), s katerim se je spodbujalo sodelovanje in olajšala interakcijo med 
deležniki programa. 

81 Komunikacijsko strategijo je bilo treba izvesti tudi v okviru IPE. Sodišče je 
ugotovilo, da: 

o je bila razvita taka strategija za spodbujanje rešitev IPE, ki so bile zanimive 
predvsem za razvijalce rešitev. Uslužbenci, s katerimi je Sodišče opravilo 
razgovore v državah članicah, so pozitivno ocenili te rešitve in potrdili, da jih 
ponovno uporabljajo, zlasti za čezmejne storitve. Namen ponovne uporabe 
infrastruktur za digitalne storitve je zagotoviti hitrejši, lažji in stroškovno 
učinkovitejši razvoj digitalnih storitev z uporabo obstoječih tehnologij, namesto da 
bi vsaka organizacija take storitve razvijala samostojno. Po podatkih s pregledne 
plošče IPE za ponovno uporabo so bili gradniki do konca leta 2021 uporabljeni v 
353 projektih, večinoma po vsej EU, 

o Komisija do zdaj ni organizirala posebnih kampanj za ozaveščanje ali spodbujanje, 
da bi potencialne uporabnike seznanila z obstojem sistema povezovanja poslovnih 
registrov (ki deluje od leta 2017) ali sistema za medsebojno povezovanje registrov 
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https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
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nesolventnosti (ki deluje od leta 2021), ki sta bila oba razvita v okviru IPE. Komisija 
je Sodišče obvestila, da načrtuje tako kampanjo (i) za sistem povezovanja 
poslovnih registrov, ko bo na voljo orodje za obdelavo plačil (glej okvir 7), in (ii) za 
sistem za medsebojno povezovanje registrov nesolventnosti, ko bodo nanj 
priključene vse države članice (do zdaj jih je priključenih 17) (glej odstavek 64). 
Komisija je konec leta 2021 začela spletno komunikacijsko kampanjo za portal e-
pravosodje, vendar je bil v njej sistem povezovanja poslovnih registrov omenjen le 
v zelo omejenem obsegu. 

82 Čeprav je ozaveščenost uporabnikov ključnega pomena za zagotavljanje uporabe 
storitev e-uprave, je Sodišče ugotovilo, da Komisija ni ocenila, koliko so podjetja 
ozaveščena, niti ni analizirala potreb na tem področju. Predstavniki evropskih 
poslovnih združenj, s katerimi je Sodišče opravilo razgovore, so navedli, da so podjetja 
seznanjena s storitvami e-uprave, ki jih morajo uporabljati na podlagi zakona, veliko 
manj pa o drugih tovrstnih storitvah. 

83 Sodišče je ugotovilo, da je Komisija kljub temu na enem področju, in sicer eIDAS, 
naročila izvedbo študije, s katero naj bi bil analiziran trg elektronske identifikacije, 
avtentikacije in storitev zaupanja ter razvit in izveden pilotni program za ozaveščanje 
MSP o teh rešitvah: 

o študija, objavljena leta 2019, je pokazala splošno nizko raven ozaveščenosti o 
rešitvah eIDAS med MSP. Ugotovljeno je bilo, da je to ena od ključnih ovir, 

o pilotni program je potekal konec leta 2018 in je vključeval program, namenjen 
razširjanju znanja in učenju, zbirko orodij eIDAS za MSP ter strategijo za 
spodbujanje zbirke orodij za MSP. Program, namenjen razširjanju znanja in 
učenju, ter zbirka orodij eIDAS za MSP sta še vedno na voljo na spletu. Poleg tega 
je bila v okviru observatorija eIDAS (spletne platforme za sodelovanje, ki jo je 
uvedla Komisija) vzpostavljena virtualna skupnost deležnikov, katere namen je 
spodbujati skupno razumevanje vprašanj v zvezi z izvajanjem in uporabo uredbe 
eIDAS. 

84 Čeprav je bilo v študiji priporočeno, da bi bilo treba zbirko orodij še dodatno 
razvijati, da bi se upoštevale bolj specifične potrebe uporabnikov, in da bi bilo treba 
vzpostaviti dolgoročno strukturo upravljanja deležnikov, ki bi vključevala države članice 
in regionalne predstavnike, združenja MSP in ponudnike storitev, Komisija v zvezi s tem 
ni sprejela nobenih ukrepov. Komisija ni utemeljila, zakaj priporočilo iz študije ni bilo 
izvedeno. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
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85 Sodišče je tudi ocenilo, ali je imela Komisija kakršen koli pregled nad dejavnostmi 
spodbujanja, ki so jih izvajale države članice, in ali si je prizadevala (i) usklajevati takšne 
morebitne dejavnosti ali (ii) razširjati dobro prakso v zvezi s tem. Ugotovilo je, da 
Komisija nima pregleda nad dejavnostmi držav članic za spodbujanje evropskih ali 
nacionalnih rešitev e-uprave. Zato ni opredelila primerov dobre prakse in ni mogla 
usklajevati obstoječih dejavnosti. 
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Zaključki in priporočila 
86 Sodišče na splošno ugotavlja, da so bili ukrepi Komisije le delno uspešni pri 
spodbujanju izvajanja in uvedbi rešitev e-uprave v državah članicah. Čeprav je Komisija 
dokončala ukrepe iz akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 2016–2020, ki je bil zajet 
z revizijo Sodišča, vse novo razvite digitalne javne storitve niso na voljo po vsej EU, ker 
so države članice z ukrepi zamujale. Poleg tega Komisija teh storitev ni celovito 
spodbujala med podjetji in uporabniki na splošno. 

87 Čeprav je akcijski načrt EU za e-upravo za obdobje 2016–2020 izpolnjeval 
potrebe, ugotovljene v posvetovanjih in ocenah, je vključeval le ukrepe, ki naj bi jih 
izvedla Komisija sama, zato je bilo težko doseči zastavljeno vizijo. Akcijski načrt ni 
vključeval nobenih obveznosti za države članice, čeprav je bilo v vrednotenju 
prejšnjega akcijskega načrta ugotovljeno, da je prostovoljna narava dejavnosti držav 
članic ena od glavnih pomanjkljivosti. Vendar je bila ta pomanjkljivost delno ublažena s 
tem, da so za večino ukrepov obstajali ustrezni pravni akti, sprejeti že pred akcijskim 
načrtom ali zaradi njega, ki so vključevali take obveznosti. V nekaterih primerih pa se je 
izvajanje ukrepov nadaljevalo tudi po letu 2020 in s tem po koncu akcijskega načrta 
(glej odstavke 23–27). 

88 Sodišče je opozorilo, da je Komisija s predlogom iz leta 2021, ki vzpostavlja 
program politike Pot v digitalno desetletje, uvedla okvir sodelovanja, ki Komisiji 
omogoča, da vsako leto spremlja napredek držav članic pri doseganju digitalnih ciljev, 
določenih na ravni EU. Vendar je eden od treh ciljev nejasno opredeljen, zaradi česar 
obstaja tveganje, da si ga bodo države članice različno razlagale, kar lahko posledično 
ogrozi njegovo doseganje. V skladu s predlogom iz leta 2021, v katerem je določen 
program politike Pot v digitalno desetletje, bi morala Komisija v izvedbenih aktih za 
vsak digitalni cilj opredeliti ključne kazalnike smotrnosti (glej odstavke 28–31 in 46–48). 

89 Spremljanje izvajanja akcijskega načrta je bilo razdrobljeno, saj Komisija ni 
vzpostavila okvira spremljanja (vključno s kazalniki) za akcijski načrt kot celoto. Tak 
okvir pa je bil vzpostavljen za številne posamezne ukrepe (štiri od šestih, ki so bili zajeti 
v reviziji Sodišča). Obstoječi kazalniki za e-upravo (primerjalno merilo za e-upravo in 
indeks digitalnega gospodarstva in družbe), ki jih Komisija objavlja vsako leto, niso bili 
neposredno povezani z nobenim od ukrepov, ki so se izvajali v okviru akcijskega načrta, 
in zato niso bili primerni za merjenje njegovega učinka (glej odstavke 32–45). 

90 Komisija je dokončala šest ukrepov, ki so bili namenjeni podjetjem in zato zajeti v 
revizijo, ki jo je opravilo Sodišče. Podpirala je tudi izvajanje rešitev e-uprave v državah 
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članicah s projekti, ki jih je financirala EU, in zagotavljanjem tehnične podpore, kar so 
uslužbenci v državah članicah, s katerimi je Sodišče opravilo razgovore, cenili (glej 
odstavke 49–69). 

91 Ne glede na ta prizadevanja so bili trije od šestih ukrepov v celotni EU le delno 
izvedeni. V dveh primerih (medsebojno povezovanje registrov nesolventnosti in 
uporaba digitalnih rešitev v celotnem življenjskem ciklu podjetja) je bilo to posledica 
zamud v več državah članicah (za nekatere od njih Komisija nima informacij o 
napredku). V enem primeru (elektronska identifikacija, avtentikacija in storitve 
zaupanja, eIDAS) je bilo v zadevni uredbi določeno, da je ukrepanje držav članic 
neobvezno. Zato ukrepi Komisije med letoma 2016 in 2020 še niso prinesli bistvenih 
sprememb za podjetja in državljane po vsej EU. Drug ukrep (sistem povezovanja 
poslovnih registrov) se je v nekaterih državah članicah izvajal z zamudo, vendar je 
rešitev od marca 2022 na voljo v vseh državah članicah (glej odstavke 60–65). 

92 Sodišče ugotavlja, da je Komisija v predlogu iz leta 2021, v katerem je določen 
program politike Pot v digitalno desetletje, predvidela koncept (i) časovnih načrtov za 
digitalno desetletje, ki naj bi jih pripravile države članice, in (ii) začrtanih poti, ki naj bi 
bile za doseganje digitalnih ciljev opredeljene za vsako državo članico. Ker pa je 
predlog še vedno v zakonodajnem postopku (stanje septembra 2022), se še lahko 
spremeni (glej odstavek 46). 

93 V zvezi z eIDAS je Komisija leta 2021 kot odziv na vrednotenje obstoječe uredbe 
predstavila predlog za njeno spremembo. V njem je obravnavana večina slabosti in – 
kar je najpomembneje – zdaj se od vsake države članice zahteva, da zagotovi shemo 
elektronske identifikacije (glej odstavke 54–56). 
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Priporočilo 1 – Okrepiti izvedbeni okvir, da bi se države članice 
spodbudilo k dokončanju storitev e-uprave 

Glede na predlog Komisije za sklep o vzpostavitvi programa politike „Pot v digitalno 
desetletje“ do leta 2030 naj Komisija spodbuja nadaljnji razvoj storitev e-uprave in 
njihovo spremljanje tako, da: 

(a) nedvoumno opredeli izraze, ki se uporabljajo v digitalnih ciljih, da jih bo mogoče 
enako uporabljati po vsej EU; 

(b) analizira nacionalne časovne načrte za digitalno desetletje in sprejme potrebne 
ukrepe, če meni, da so politike, ukrepi in dejavnosti iz teh načrtov nezadostni ter 
zato ogrožajo pravočasno doseganje ciljev, določenih v sklepu; 

(c) ukrepa, če države članice glede na začrtane poti zamujajo pri doseganju digitalnih 
ciljev. 

Ciljni rok za izvedbo: po sprejetju predloga sklepa o vzpostavitvi programa politike 
„Pot v digitalno desetletje“, in sicer v skladu z roki, določenimi v sklepu. 

94 Komisija je dejavno spodbujala sodelovanje in izmenjavo dobre prakse na številne 
načine (npr. strokovne skupine in platforme), kar so uslužbenci v državah članicah 
ocenili pozitivno. V svojem predlaganem dokumentu o politiki za obdobje po letu 2020 
Pot v digitalno desetletje je ustrezno upoštevala potrebo po nadaljevanju te podpore 
(glej odstavke 70–76). 

95 Komisija ni imela krovne strategije za spodbujanje rešitev e-uprave, ki so na voljo 
na ravni EU, med ključnimi uporabniki. To je pomenilo, da njene dejavnosti 
spodbujanja niso bile celovite ali usklajene. Rešitve je spodbujala le, kadar se je to 
zahtevalo v ustreznih pravnih aktih, in tako ni zajela vseh rešitev (glej odstavka 77 
in 78). 

96 Komunikacijske kampanje, ki jih je Komisija izvedla, so bile dobre. Komisija je med 
razvijalci sicer spodbujala tehnične rešitve, razvite v okviru Instrumenta za povezovanje 
Evrope (IPE), vendar med uporabniki še ni spodbujala novih storitev, kot sta sistem 
povezovanja poslovnih registrov in sistem za medsebojno povezovanje registrov 
nesolventnosti. Komisija tudi nima pregleda nad ukrepi, ki so jih države članice sprejele 
za spodbujanje nacionalnih ali evropskih rešitev e-uprave, čeprav bi lahko usklajena 
prizadevanja prinesla boljše rezultate (glej odstavke 79–81 in 85). 
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97 Komisija ni ocenila ozaveščenosti podjetij o razpoložljivih storitvah e-uprave in ni 
analizirala potreb na tem področju, čeprav je to eden ključnih korakov pri uvajanju 
storitev e-uprave. Edina izjema je bil trg eIDAS: Komisija je izvedla študijo in pilotni 
program, namenjen razširjanju znanja in učenju, med malimi in srednjimi podjetji, kar 
je med drugim privedlo do nabora orodij zanje. Čeprav je bilo v študiji priporočeno, da 
bi bilo treba nabor orodij nadalje razviti, Komisija v zvezi s tem ni ukrepala (glej 
odstavke 82–84). 

Priporočilo 2 – Razviti celovito strategijo za uspešno 
spodbujanje storitev e-uprave 

Komisija naj za zagotovitev uspešnejše podpore nadaljnjemu uvajanju vseevropskih 
storitev e-uprave razvije celovito strategijo za uspešno spodbujanje storitev e-uprave, 
ki bi temeljila na oceni stopnje ozaveščenosti uporabnikov o razpoložljivih storitvah e-
uprave. Pri pripravi strategije naj upošteva dejavnosti, ki jih v zvezi s tem izvajajo 
države članice, da bi olajšala njihova prizadevanja ali zagotovila, da se prizadevanja ne 
podvajajo. 

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2024. 

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Mihails Kozlovs, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 11. oktobra 2022. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Tony Murphy 
 predsednik 
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Priloge 

Priloga I – Razvoj dogodkov na področju e-uprave v EU od leta 
2006 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Financiranje Zakonodaja Politične pobude

2006–
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015–
2016

2017

2018–
2020

2021

V pripravi

• Direktiva o storitvah
2006/123/ES

• Direktiva o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropi (INSPIRE)
2007/2/ES

• Podpis ministrske deklaracije iz 
Malmöja o e-upravi

• Sprejetje akcijskega načrta za e-
upravo za obdobje 2006–2010

• Program ISA (2010–2015)
• Sprejetje digitalne agende za Evropo

• Prvi evropski okvir interoperabilnosti

• Direktiva 2011/24/EU o 
uveljavljanju pravic pacientov pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu

• Sprejetje akcijskega načrta za 
e-upravo za obdobje 2011–2015

• Uredba (EU) št. 1024/2012 o 
informacijskem sistemu za notranji 
trg

• Instrument za povezovanje Evrope, 
sektor telekomunikacij (2014–2020)

• Direktiva 2013/37/EU o 
spremembi Direktive 2003/98/ES 
o ponovni uporabi informacij 
javnega sektorja

• Uredba (EU) št. 910/2014 o eIDAS

• Direktiva 2014/55/EU o izdajanju
elektronskih računov pri javnem 
naročanju

• Obzorje 2020, Družbeni izzivi (2014–
2020)

• Evropski strukturni in investicijski 
skladi (2014–2020)

• Direktiva 2016/1148/EU o 
nacionalni informacijski varnosti

• Začetek izvajanja strategije za 
digitalni enotni trg

• Sprejetje akcijskega načrta za 
e-upravo za obdobje 2016–2020

• Program ISA2 (2016–2020)

• Podpis ministrske deklaracije iz 
Talina o e-upravi

• Nov evropski okvir 
interoperabilnosti

• Akcijski načrt za interoperabilnost

• Program za podporo strukturnim 
reformam (2017–2020)

• Uredba (EU) 2018/1724 o enotnem 
digitalnem portalu

• Direktiva (EU) 2019/1151 glede 
uporabe digitalnih orodij in 
postopkov na področju prava 
družb

• Direktiva (EU) 2019/1024 o odprtih 
podatkih

• Podpis ministrske deklaracije iz 
Berlina 

• Digitalni kompas do leta 2030

• 2021–2027: program Digitalna 
Evropa, evropski strukturni in 
investicijski skladi, Instrument za 
povezovanje Evrope, mehanizem za 
okrevanje in odpornost, Obzorje 
Evropa, Instrument za tehnično 
podporo

• Nova uredba eIDAS
• Digitalni program „Pot v digitalno 

desetletje“
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Priloga II – Akcijski načrt za e-upravo – seznam ukrepov 

Prednostna naloga 
politike Ukrep Ciljni datum 

Pristojni 
generalni 
direktorat 

Posodobitev javne 
uprave z IKT na 
osnovi ključnih 
digitalnih 
dejavnikov. 

1. Podpora popolnemu prehodu držav članic 
na e-javna naročila in uporabo registrov 
oddanih javnih naročil. 

2019 GROW 

2. Pospešitev uvajanja storitev eIDAS, 
vključno z elektronsko identifikacijo in e-
podpisom. 

2016 CNECT 

3. Zagotavljanje dolgoročne trajnosti 
čezmejne infrastrukture digitalnih storitev. 2018 CNECT 

4. Predložitev pregledane različice 
evropskega okvira interoperabilnosti in 
podpora njegovemu uvajanju s strani 
nacionalnih uprav. 

2016–2019 DIGIT 

5. Usklajevanje razvoja prototipa za evropski 
katalog standardov IKT za javna naročila. 2017 GROW 

6. Komisija bo uporabila skupne gradnike, 
kot je infrastruktura za digitalne storitve v 
okviru IPE, in upoštevala evropski okvir 
interoperabilnosti. Postopno bo uvedla 
načeli „privzeto digitalno“ in „samo 
enkrat“, izdajanje e-računov in e-javna 
naročila ter ocenila posledice morebitnega 
izvajanja načela „brez podedovanega“. 

2016–2019 DIGIT 

Omogočanje 
čezmejne mobilnosti 
z interoperabilnimi 
digitalnimi javnimi 
storitvami. 

7. Predstavitev predloga enotnega 
digitalnega portala. 2017 GROW 

8. Iz portala evropskega e-pravosodja 
ustvariti enotno kontaktno točko za 
podatke o evropskem pravosodju. 

2016 JUST 

9. V sodelovanju z državami članicami 
vzpostaviti obvezno povezavo med vsemi 
poslovnimi registri držav članic. 

2017 JUST 

10. Dodatno razviti elektronsko povezovanje 
registrov nesolventnosti. 2019 JUST 

11. Predstavitev pobude za olajšanje uporabe 
digitalnih rešitev v vseh fazah življenjskega 
cikla podjetja. 

2017 JUST 

12. Predstavitev zakonodajnega predloga za 
razširitev enotnega mehanizma za 
elektronsko registracijo in plačilo DDV. 

2016 TAXUD 
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Prednostna naloga 
politike Ukrep Ciljni datum 

Pristojni 
generalni 
direktorat 

13. Začetek izvajanja pilotnega projekta o 
načelu „samo enkrat“ za podjetja. 2016 CNECT 

14. Vzpostavitev enojnega okenca za namene 
poročanja v pomorskem prometu in 
digitalizacija prevozne e-dokumente. 

2018 MOVE (s 
TAXUD) 

15. Dokončna vzpostavitev elektronske 
izmenjave informacij o socialni varnosti. 2019 EMPL 

16. Nadaljnji razvoj evropskega portala za 
zaposlitveno mobilnost EURES. 2017 EMPL 

17. Podpora državam članicam pri razvoju 
storitev čezmejnega e-zdravja. 2016–2018 SANTE 

Olajšanje digitalne 
interakcije med 
upravami in 
državljani/podjetji za 
visokokakovostne 
javne storitve. 

18. Ocena možnosti uporabe načela „samo 
enkrat“ za državljane v čezmejnih 
situacijah. 

2019 CNECT 

19. Pospeševanje uvajanja podatkovne 
infrastrukture direktive INSPIRE. 2016–2020 ENV 

20. Preoblikovanje svojih spletnih strani, da bi 
podprla večjo zavzetost in sodelovanje 
državljanov ter podjetij v programih EU in 
pri oblikovanju politik. 

2018 COMM 

- 
21. Informacijska platforma za izmenjavo 

elektronskih dokazov med pravosodnimi 
organi (nov ukrep, dodan maja 2017). 

2019 JUST 

- 

22. Elektronski uradni nadzor živil in 
rastlinskih proizvodov – izvajanje 
popolnoma dematerializiranega okolja za 
ohranjanje prostega in varnega pretoka 
varnih živil in rastlinskih proizvodov (nov 
ukrep, dodan maja 2017). 

2020 SANTE 

- 
23. Izvrševanje agroživilske zakonodaje EU v 

spletni prodaji in obveščanje potrošnikov 
(nov ukrep, dodan maja 2017). 

2020 SANTE 

- 24. Pobuda 'Digital Government for Citizens' 
Charter (nov ukrep, dodan maja 2017). 2017 CNECT 

- 25. Ukrepi pobude Urban Digital Transition 
(nov ukrep, dodan maja 2017). 2018 REGIO in 

CNECT 
Vir: Evropsko računsko sodišče  
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Priloga III – Seznam revidiranih projektov, ki jih je financirala EU 

Sklad Ukrep / projekt št. Ime ukrepa / projekta Prispevek EU  
(v EUR) 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2014-PL-IM-0002 

Setting-up and 
operation of the Pan-
European Proxy Service 
at national level in 
Poland 

200 000 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2014-DK-IM-0004 Danish eID node and 
operations 150 000 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2015-DE-IA-0065 

TREATS (TRans-
European 
AuThentication 
Services) 

560 378 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2015-DK-IA-0091 
Integrating Danish e-
services to national eID 
gateway 

909 528 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2016-IT-IA-0007 
Business Registers 
Interconnection System 
(BRIS) IT 

178 306 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2016-RO-IA-0041 

Romanian Electronic 
System for 
interconnection of 
National Trade Register 
Office with BRIS 

332 221 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2016-ES-IA-0047 
Interconnection of 
Insolvency Registers 
(IRI) Spain 

118 266 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud - Integrating 
the eIdentification in 
European cloud 
platforms according to 
the eIDAS Regulation 

676 723 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2016-EU-IA-0074 IRI for Europe 711 248 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2017-SK-IA-0005 
Interconnection of 
Insolvency Registers IRI 
for Slovakia 

104 625 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2017-CY-IA-0023 
Interconnection of 
Insolvency Registers - 
Cyprus 

229 998 
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Sklad Ukrep / projekt št. Ime ukrepa / projekta Prispevek EU  
(v EUR) 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2017-HU-IA-0027 
Integration of 
Hungarian Business 
Register to EU BRIS 

216 489 

Instrument za 
povezovanje 
Evrope 

2017-RO-IA-0038 

Operation and 
Maintenance for 
Romanian BRIS Access 
Point 

37 978 

ISA2 2016.05 

European Public 
Procurement 
Interoperability 
Initiative 

7 682 403 

ISA2 2016.11 Automatic Business 
Reporting 149 927 

ISA2 2016.20 
Joinup – European 
Collaborative Platform 
and Catalogue 

5 473 606 

ISA2 2016.22 
Community Building 
and Effective Use of 
Collaborative Platforms 

502 328 

ISA2 2016.27 

CAMSS – Common 
Assessment Method 
Standards and 
Specifications 

1 208 659 

ISA2 2016.30 

Raising Interoperability 
Awareness – 
Communication 
Activities 

3 620 012 

ISA2 2016.31 Sharing and Re-use 3 036 585 

ISA2 2017.05 

Interoperability 
Requirements for the 
Single Digital Gateway 
Implementation 

220 000 

Obzorje 2020 737460 The Once Only Principle 
Project (TOOP) 7 996 708 

Obzorje 2020 737492 

Stakeholder community 
for once only principle: 
Reducing administrative 
burden for citizens 
(SCOOP4C) 

992 480 

Obzorje 2020 870635 Digital Europe for All 
(DE4A) 7 997 861 

Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Priloga IV – Izvajanje ukrepov, vključenih v obseg revizije 

Ukrep 
Pravna podlaga Odgovornosti Komisije Odgovornosti držav članic Sedanje stanje 

2. Pospešiti uvajanje storitev eIDAS, vključno 
z elektronsko identifikacijo in e-podpisom. 

Uredba (EU) št. 910/2014 o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja za 
elektronske transakcije na notranjem trgu in 
o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES 

• vzpostavitev, vzdrževanje in 
posodabljanje jedrne storitvene 
platforme, vključno s tehničnimi 
specifikacijami, programsko 
opremo in tehnično podporo za 
povezavo nacionalnih platform 
eIDAS (vozlišč) 

• vzpostavitev forumov za 
izmenjavo 

• oddajanje ustreznih študij v 
zunanje izvajanje 

• organizacija seminarjev 
• izvajanje dejavnosti izvrševanja 

na podlagi prejetih pritožb 

• razvoj sistema eIDAS 
• razvoj nacionalne platforme 

(vozlišča) eIDAS z uporabo 
sredstev v okviru projektov 
IPE za splošne storitve 

• priglasitev shem 

• 18 držav članic je priglasilo (14) ali 
predhodno priglasilo (4) sistem 
elektronske identifikacije. To pomeni, da 
devet držav članic še ne sodeluje. 

• Sredstva IPE za elektronsko identifikacijo in 
e-podpis so znašala 20,39 milijona EUR za 
jedrne storitvene platforme in 25,35 
milijona EUR za 72 projektov splošnih 
storitev v 26 državah. 

• Ob upoštevanju pomanjkljivosti uredbe 
eIDAS je Komisija junija 2021 predstavila 
predlog nove uredbe o vzpostavitvi okvira 
za evropsko digitalno identiteto. 

7. Predstavitev predloga za enotni digitalni 
portal (tj. enotno točko za spletni dostop do 
informacij, postopkov in storitev za pomoč). 

Uredba (EU) 2018/1724 o vzpostavitvi 
enotnega digitalnega portala za zagotavljanje 
dostopa do informacij, do postopkov ter do 
storitev za pomoč in reševanje težav ter o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 

• predložitev predloga pravnega 
akta 

• izvajanje uredbe o enotnem 
digitalnem portalu: razvoj, 
razpoložljivost, spremljanje, 
posodabljanje, vzdrževanje, 
varnost in gostovanje portala 
Tvoja Evropa (skupni uporabniški 
vmesnik), vključno z iskalnikom, 
odložiščem povezav, skupnim 
iskalnikom storitev za pomoč, 
orodji za povratne informacije 
uporabnikov 

• digitalizacija 21 postopkov, ki 
bodo na voljo na spletu v 
skladu z uredbo o enotnem 
digitalnem portalu 

• razvoj, dajanje na voljo, 
spremljanje, posodabljanje, 
vzdrževanje in zagotavljanje 
varnosti aplikacij IKT, 
povezanih z nacionalnimi 
spletnimi mesti in spletnimi 
stranmi, ki jih upravljajo in so 
povezane s skupnim 
uporabniškim vmesnikom 
(Tvoja Evropa) 

• Prve storitve so se začele izvajati 
12. decembra 2020 in so na voljo v enotni 
vstopni točki na portalu Tvoja Evropa. 

• Do konca leta 2023 bo portal Tvoja Evropa 
omogočal dostop do 21 spletnih 
postopkov v vseh državah EU, ki bodo v 
celoti digitalizirani in za katere ne bo 
potrebna nobena dokumentacija. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1724
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Ukrep 
Pravna podlaga Odgovornosti Komisije Odgovornosti držav članic Sedanje stanje 

9. V sodelovanju z državami članicami 
vzpostaviti obvezno medsebojno povezavo 
med vsemi poslovnimi registri držav članic. 

Direktiva 2012/17/EU, razveljavljena z 
Direktivo (EU) 2017/1132. 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/884 

Direktiva (EU) 2019/1151 (o spremembi 
Direktive (EU) 2017/1132) 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2244 
(o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2015/884) 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1042 
(o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 020/2244) 

• vzpostavitev, vzdrževanje in 
posodabljanje jedrne storitvene 
platforme in vmesnika (portal e-
pravosodje), vključno s 
tehničnimi specifikacijami, 
programsko opremo in tehnično 
podporo za povezavo 
nacionalnih registrov 

• digitalizacija nacionalnih 
registrov 

• povezovanje nacionalnih 
registrov z uporabo sredstev 
v okviru projektov IPE za 
splošne storitve 

• Več kot štiri leta po razvoju sistema 
povezovanja poslovnih registrov Komisija 
zanj še ni uvedla orodja za obdelavo plačil. 

• Sredstva IPE so znašala 8 milijonov EUR za 
jedrno storitveno platformo in 2,44 
milijona EUR za 16 projektov splošnih 
storitev v desetih državah. 

10. Dodatno razviti elektronsko medsebojno 
povezovanje registrov nesolventnosti. 

Uredba (EU) 2015/848 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/917 

• vzpostavitev, vzdrževanje in 
posodabljanje jedrne storitvene 
platforme in vmesnika (portal e-
pravosodje), vključno s 
tehničnimi specifikacijami, 
programsko opremo in tehnično 
podporo za povezavo 
nacionalnih registrov 

• digitalizacija nacionalnih 
registrov 

• povezovanje nacionalnih 
registrov z uporabo sredstev 
v okviru projektov IPE za 
splošne storitve 

• Priključilo se je le 17 od 26 držav članic (tj. 
27 brez ene, ki je sodelovanje odklonila). 
Pet drugih je v postopku razvoja in 
testiranja. To pomeni, da štiri države 
članice še ne sodelujejo. 

• Sredstva IPE so znašala 1,16 milijona EUR 
za štiri projekte splošnih storitev v sedmih 
državah.  

11. Predstaviti pobudo za olajšanje uporabe 
digitalnih rešitev v vseh fazah življenjskega 
cikla podjetja. 

Direktiva (EU) 2019/1151 o spremembi 
Direktive (EU) 2017/1132 

• predložiti predlog pravnega akta  • izvajanje Direktive 
(EU) 2019/1151 

• Države članice so morale Direktivo 
(EU) 2019/1151 prenesti do avgusta 2021, 
razen če so izjavile, da bodo uporabile 
možnost enoletnega podaljšanja prenosa. 
Sedemnajst držav članic je izjavilo, da 
uporabljajo možnost podaljšanja. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R1042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R1042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R1042
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132
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Ukrep 
Pravna podlaga Odgovornosti Komisije Odgovornosti držav članic Sedanje stanje 

13. Začeti izvajati pilotni projekt o načelu 
„samo enkrat“ za podjetja. 

• začeti izvajati pilotni projekt  

• Konzorcij 51 organizacij 
projekta o načelu „samo 
enkrat“ (projekt TOOP) je 
sestavljalo 19 nacionalnih 
uprav (ali od njih 
pooblaščenih organov) iz 17 
različnih držav članic in dveh 
pridruženih držav.  

• Oblikovana arhitektura rešitev, ki povezuje 
40 informacijskih sistemov. 

• Načrt arhitekture, razvit v okviru projekta, 
je postal del uredbe o enotnem digitalnem 
portalu, tehnični rezultati pa so bili predani 
Instrumentu za povezovanje Evrope. 

• Knjiga o načelu TOOP, objavljena leta 2021 
(https://www.springer.com/gp/book/9783
030798505). 

• Financiranje iz programa Obzorje 2020 v 
višini 98,52 % celotnega proračuna 
projekta v višini 8,12 milijona EUR. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Kratice in okrajšave 
DESI: indeks digitalnega gospodarstva in družbe 

eID: elektronska identifikacija 

eIDAS: elektronska identifikacija, avtentikacija in storitve zaupanja 

GD CONNECT: Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 

GD DIGIT: Generalni direktorat za informatiko 

GD GROW: Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in 
srednja podjetja 

GD: generalni direktorat 

IKT: informacijska in komunikacijska tehnologija 

IPE: Instrument za povezovanje Evrope 

ISA2: rešitve interoperabilnosti za evropske javne uprave, podjetja in državljane 

MSP: mala in srednja podjetja 
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Glosar 
Denarnica za digitalno identiteto: aplikacija za digitalno shranjevanje osebnih 
podatkov in dokumentov. 

eIDAS: elektronska identifikacija in storitve zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu. 

Elektronska identifikacija: storitev eIDAS za olajšanje vzajemnega priznavanja 
nacionalnih shem elektronske identifikacije med državami članicami. 

Enotni digitalni portal: enotna točka spletnega dostopa do informacij, postopkov in 
storitev za pomoč. 

Enotni digitalni trg: območje brez notranjih meja za digitalne storitve. 

E-podpis: storitev eIDAS, ki podpira javne uprave in podjetja pri uporabi elektronskih 
podpisov. 

Evropski okvir interoperabilnosti: smernice, s katerimi je določen skupni pristop k 
povezovanju izvajanja digitalnih javnih storitev v EU. 

Evropski portal e-pravosodje: spletno mesto EU z informacijami o pravnih sistemih 
držav članic, pravni pomoči, pravnih zbirkah podatkov ter registrih nesolventnosti in 
nepremičnin. 

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI): orodje za spremljanje splošne 
digitalne smotrnosti EU in napredka držav članic pri doseganju digitalne 
konkurenčnosti. 

Infrastrukture digitalnih storitev: okvir, ki zagotavlja podporo vseevropskim projektom 
za vzpostavitev interoperabilnih digitalnih storitev; sestavljajo ga jedrne storitvene 
platforme in splošne storitve. 

Instrument za povezovanje Evrope: instrument EU, s katerim se zagotavlja finančna 
podpora za vzpostavitev trajnostne, medsebojno povezane infrastrukture v sektorjih 
energetike, prometa ter informacijske in komunikacijske tehnologije. 

Interoperabilnost: sposobnost sistema za komuniciranje in sodelovanje z drugimi 
sistemi, med drugim z izmenjavo podatkov. 

ISA²: program EU, ki je podpiral razvoj interoperabilnih čezmejnih in medsektorskih 
javnih storitev. 
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Jedrne storitvene platforme: osrednja vozlišča, ki omogočajo vseevropsko 
povezljivost. Ta del infrastrukture digitalnih storitev upravlja in izvaja Komisija. 

Ključni dejavniki (primerjalno merilo za e-upravo): digitalna orodja, kot so elektronska 
identifikacija (eID), elektronski dokumenti, digitalna pošta, ki podpirajo varno 
identifikacijo in komunikacijo med uporabnikom in storitvijo javne uprave. 

Načelo „samo enkrat“: načelo, po katerem naj bi posamezniki in podjetja javni upravi v 
EU informacije posredovali samo enkrat in v skladu s katerim naj bi si uprave te 
informacije med seboj izmenjevale. 

Načrt arhitekture: v kontekstu informacijske tehnologije je to splošni diagram, ki se 
uporablja za vizualizacijo arhitekture sistemov podjetja na visoki ravni, in sicer na 
konceptualni, logični ali fizični ravni. Prikazuje glavne komponente in medsebojna 
razmerja med njimi. 

Načrt informacijske tehnologije: orodje za načrtovanje ali dokument, ki ga organizacija 
IT ustvari za usmerjanje svojih prednostnih nalog, projektov, proračunov, osebja in 
drugih pobud, povezanih s strategijo IT. Načrt IT opisuje prihodnje cilje organizacije in 
dokumentira specifične korake, potrebne za njihovo uresničitev. 

Odprtokodna programska oprema: programska oprema, katere izvorno kodo lahko 
prosto uporablja, spreminja in deli vsakdo. 

Primerjalno merilo za e-upravo: kazalnik, s katerim se primerja, kako vlade v 36 
evropskih državah zagotavljajo digitalne javne storitve. 

Računalništvo v oblaku: obdelava in shranjevanje podatkov na daljavo prek interneta. 

Splošne storitve: storitve vstopnega mesta, ki povezujejo enega ali več delov 
nacionalne infrastrukture z jedrnimi storitvenimi platformami. 

Storitve zaupanja: zagotavljanje in hranjenje digitalnih potrdil, ki se uporabljajo za 
ustvarjanje in potrjevanje elektronskih podpisov in avtentikacijo podpisnikov ali 
avtentikacijo spletnih mest. 

Umetna inteligenca: uporaba računalnikov za simulacijo človeške inteligence z 
sposobnostmi, kot sta učenje in reševanje težav. 

Velepodatki: velike količine nestrukturiranih podatkov iz različnih virov ter njihova 
obdelava, zbiranje, shranjevanje in analiza za odkrivanje pomembnih vzorcev, trendov 
in povezav. 
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Življenjski dogodki (primerjalno merilo za e-upravo): paketi storitev javne uprave, ki 
jih običajno zagotavlja več organov javne uprave v zvezi s skupno temo z vidika 
zadevnega državljana ali podjetnika. Primerjalno merilo za e-upravo zajema osem 
življenjskih dogodkov (področij javne uprave). 
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Odgovori Komisije 
 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Časovni okvir 
 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=62438
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AVTORSKE PRAVICE 

© Evropska unija, 2022 

Politika Evropskega računskega sodišča (Sodišča) glede ponovne uporabe je določena v 
njegovem sklepu o politiki odprtih podatkov in ponovni uporabi dokumentov ECA Decision No 
6-2019. 

Če ni drugače navedeno (npr. v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah), so vsebine 
Sodišča, ki so v lasti EU, pod licenco Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 
4.0). Praviloma je zato ponovna uporaba dovoljena, če se ustrezno navede vir in označijo 
morebitne spremembe. Kdor ponovno uporabi vsebine Sodišča, ne sme potvoriti prvotnega 
pomena ali sporočila. Sodišče ni odgovorno za morebitne posledice ponovne uporabe. 

Če so na gradivu prikazane določljive fizične osebe, npr. na fotografijah uslužbencev Sodišča, 
ali če gradivo vsebuje dela tretjih oseb, je treba pridobiti dodatne pravice. 

Kadar je pridobljeno tako dovoljenje, se z njim razveljavi in nadomesti zgoraj omenjeno 
splošno dovoljenje, zato morajo biti v njem jasno navedene morebitne omejitve glede 
uporabe. 

Za uporabo in prikazovanje vsebin, katerih lastnica ni EU, je morda treba pridobiti dovoljenje 
neposredno od imetnikov avtorskih pravic. 

- Sliki 3 in 4 – ikone: sliki sta bili oblikovani z uporabo virov Flaticon.com, © Freepik 
Company S.L. Vse pravice pridržane. 

Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot so 
patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, niso vključeni v politiko 
Sodišča glede ponovne uporabe. 

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do spletišč tretjih 
oseb. Ker Sodišče na ta spletišča ne more vplivati, vas poziva, da preberete njihove dokumente 
o politiki glede varstva osebnih podatkov in avtorskih pravic. 

Uporaba logotipov Tvoja Evropa in e-pravosodje 

Logotipa Tvoja Evropa in e-pravosodje se ne smeta uporabljati brez soglasja Evropske komisije. 

Uporaba logotipa Sodišča 

Logotip Sodišča se ne sme uporabljati brez predhodnega soglasja Sodišča. 

PDF ISBN 978-92-847-8958-0 ISSN 1977-5784 doi:10.2865/167466 QJ-AB-22-022-SL-N 

HTML ISBN 978-92-847-8993-1 ISSN 1977-5784 doi:10.2865/664984 QJ-AB-22-022-SL-Q 

  

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/
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Revizijska ekipa 
V posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča so predstavljeni rezultati revizij 
politik in programov EU ali tem, povezanih z upravljanjem, iz posebnih proračunskih 
področij. Sodišče izbere in oblikuje te revizijske naloge tako, da imajo največji učinek, 
pri čemer upošteva tveganja za smotrnost poslovanja ali skladnost, raven prihodkov ali 
porabe, prihodnji razvoj dogodkov ter politični in javni interes. 

To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil revizijski senat IV – regulacija trgov in 
konkurenčno gospodarstvo, ki ga je vodi član Sodišča Mihails Kozlovs. Revizijo je vodila 
članica Sodišča Ivana Maletić, pri njej pa so sodelovali vodja njenega kabineta 
Sandra Diering in atašejka v njenem kabinetu Tea Vlainic, vodilna upravna uslužbenka 
Marion Colonerus, vodja naloge Agnieszka Plebanowicz ter revizorja Maria Echanove in 
Stefan-Razvan Hagianu. Jezikovno podporo je zagotovil Mark Smith. 

 
Od leve proti desni: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, 
Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic in Sandra Diering. 
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Ker digitalne storitve postajajo vse pomembnejše, je Sodišče v 
tem poročilu ocenilo uspešnost akcijskega načrta Komisije iz 
leta 2016, namenjenega spodbujanju e-uprave v EU. Ugotovilo je, 
da je Komisija uspešno dokončala ukrepe, zajete v to revizijo. 

Poleg tega je Komisija podpirala izvajanje digitalnih storitev v 
državah članicah, in sicer s financiranjem, tehnično podporo in 
spodbujanjem sodelovanja. Vendar zaradi zamud v državah 
članicah vse digitalne storitve niso na voljo po vsej EU. 

Spremljanje, ki ga je izvajala Komisija, je bilo omejeno na 
nekatere posamezne ukrepe in ne na izvajanje načrta kot celote. 

Ni bilo splošne strategije, s katero bi se med ključnimi uporabniki 
spodbujale rešitve e-uprave, ki so na voljo na ravni EU. 

Sodišče je za obravnavo teh težav izreklo več priporočil. 

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 
287(4) PDEU. 
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