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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že elektronická správa zahrnuje všechny technologie a veškeré jejich 
využívání související s podáváním informací, poradenstvím a správními úkony 
provedenými elektronickou cestou;

B. vzhledem k tomu, že pravidla pro elektronickou fakturaci nejsou jednotná a že řada výhod 
tohoto způsobu fakturace se většinou nevyužívá;

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla prospěch ze zavedení opatření, která by 
upevňovala fungující jednotný evropský trh a poskytovala správním orgánům, podnikům
a občanům konkrétní výhody;

D. vzhledem k tomu, že ekonomický a ekologický nástroj zvaný „cloud computing“ 
umožňuje zlepšit výkonnost veřejných a soukromých podniků v oblasti informačních 
technologií, snížit náklady na zpracování a výdaje na archivování, nabízí tedy řadu výhod, 
avšak jeho nevýhodou je nedostatečné zabezpečení propojení uživatele a serveru a určitá 
ztráta kontroly na straně uživatele; 

1. připomíná, že je nezbytné již nyní stanovit osvědčené postupy a metody vhodné pro 
rozvoj elektronické správy a definovat podmínky interoperability a pravidla pro 
zabezpečení a dostupnost pro všechny zúčastněné strany;

2. konstatuje, že informační technologie typu „cloud“ umožňují přístup ke sdílené platformě
s informačními zdroji, které mohou být v krátkém časovém úseku propojeny, aniž by bylo 
nutné zvláštní úsilí v oblasti správy či zásahy ze strany poskytovatele služeb, a že účinnost 
technologie „cloud“ je dána její pružností, zvýšením produktivity a ekologickými 
hledisky; je však především nutné, aby tato technologie byla po technické stránce 
spolehlivá a odolná;

3. zdůrazňuje, že zvýšené využívání technologie „cloud“ klade nároky na zabezpečení 
softwaru, dohled nad přemísťováním informačních zdrojů a důkladnou kontrolu přístupu
k serverům a údajům, a že je proto nezbytné vypracovat společné standardy zajišťující, 
aby k uloženým údajům neměli přístup zaměstnanci obsluhující technologii „cloud“ , aby 
tyto údaje nemohly být využívány ke komerčním účelům a aby byl zajištěn určitý 
minimální počet záloh, aby se tak zabránilo ztrátě údajů;

4. připomíná, že informační technologie typu „cloud“ musí vyhovovat nárokům na 
odpovědnost a technickým normám (například elektronický podpis) zahrnujícím systémy 
autorizace a certifikace a že uživatel musí být informován o tom, kde jsou údaje ukládány,
a o jurisdikci, jež se na tyto uložené údaje vztahuje;

5. připomíná, že řádné fungování technické infrastruktury, elektronických produktů
a správních služeb má pro Evropskou unii prvořadý význam, protože jí umožňuje přijímat 
perspektivy a politiky nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti.



PE475.878v02-00 4/4 AD\890168CS.doc

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 26.1.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

23
0
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném
hlasování

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Eva Ortiz Vilella


