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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at begrebet e-forvaltning spænder over alle de teknologier og anvendelser, 
der er knyttet til information, vejledning og administrative procedurer på onlinebasis;

B. der henviser til, at der ikke findes ensartede regler vedrørende elektronisk fakturering, og 
at fordelene herved i stort omfang forbliver uudnyttede;

C. der henviser til, at det ville gavne Den Europæiske Union, om der blev truffet 
foranstaltninger, som kunne konsolidere det indre europæiske marked som funktionel 
realitet og give forvaltninger, virksomheder og borgere reelle fordele;

D. der henviser til, at "cloud computing" er et økonomisk og økologisk værktøj, der kan 
forbedre offentlige og private virksomheders it-funktioner, nedbringe 
driftsomkostningerne og begrænse lageromkostningerne, og dermed indebærer mange 
fordele, hvorimod der er sikkerhedsmæssige mangler ved forbindelsen mellem brugeren 
og serveren, ligesom brugeren mister en del af kontrollen;

1. erindrer om nødvendigheden af, at der allerede nu fastlægges retningslinjer for god praksis 
og nyttige metoder til udvikling af e-forvaltning ved at fastlægge samkøringsprocedurer 
samt regler om sikkerhed og tilgængelighed for alle interesserede parter;

2. bemærker, at "cloud computing" giver adgang til et fælles knudepunkt for it-ressourcer, 
der hurtigt kan videresendes med en minimal administrativ indsats og interaktion med 
tjenesteudbyderen, og at "skyens" effektivitet ligger i dens fleksibilitet, dens 
produktivitetsmæssige gevinster og dens miljøvenlighed, men at den først og fremmest 
skal være teknisk pålidelig og robust;

3. understreger, at en øget brug af "cloud computing" kræver sikker software, tilsyn med 
flytningen af it-ressourcer og streng kontrol med adgangen til servere og data, og at der 
som følge heraf skal udarbejdes fælles standarder for at sikre, at lagrede data ikke er 
tilgængelige for "skyens" personale eller anvendes til kommercielle formål af tredjeparter, 
og at der er et minimum af backup-punkter for at forhindre tab af data;

4. fastholder, at "cloud computing" skal bygge på et regelsæt om ansvar og tekniske 
standarder (f.eks. en digital signatur) i tilknytning til godkendelse og certificering, og at 
brugeren skal informeres om, hvor og under hvilken jurisdiktion dataene er gemt;

5. minder om, at funktionsdygtigheden af den tekniske infrastruktur og af e-forvaltningens 
produkter og tjenester er afgørende for, at Den Europæiske Union kan virkeliggøre de 
visioner og politikker, som er nødvendige for at opretholde konkurrenceevnen.
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