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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συγκεντρώνει όλες τις τεχνολογίες 
και όλες τις χρήσεις που σχετίζονται με την ενημέρωση, τον προσανατολισμό και τις 
διοικητικές διατυπώσεις σε απευθείας σύνδεση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι 
ομοιόμορφοι και ότι τα πλεονεκτήματά  της παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι θα ωφεληθεί από την 
εφαρμογή μέτρων για την παγίωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ως λειτουργικής 
οντότητας και τη διασφάλιση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων για τις κυβερνήσεις, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το «υπολογιστικό νέφος» είναι ένα οικονομικό και οικολογικό 
εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων των  δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον 
τομέα της πληροφορικής, τη μείωση του κόστους επεξεργασίας και τον περιορισμό των 
εξόδων αποθήκευσης, ότι δηλαδή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά παρουσιάζει 
έλλειψη ασφάλειας στη σύνδεση του χρήστη με το διακομιστή και σχετική απώλεια 
ελέγχου από την πλευρά του χρήστη·

1. υπενθυμίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν ήδη από τώρα οι βέλτιστες πρακτικές και οι
χρήσιμες μέθοδοι για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τον καθορισμό 
των όρων διαλειτουργικότητας και των κανόνων ασφάλειας και πρόσβασης για όλους 
τους ενδιαφερομένους·

2. επισημαίνει ότι το «υπολογιστικό νέφος» επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινόχρηστα 
δεδομένα πληροφορικής που μπορούν να μεταδίδονται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια 
διαχείρισης και ελάχιστη αλληλεπίδραση του παρόχου υπηρεσιών, και ότι η 
αποτελεσματικότητα του «νέφους» έγκειται στην ελαστικότητά του, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ότι πρέπει πρωτίστως να 
είναι τεχνικά αξιόπιστο και ανθεκτικό·

3. τονίζει ότι η αυξημένη χρήση του «νέφους» απαιτεί ασφάλεια λογισμικού, πλαισίωση της 
μετεγκατάστασης των δεδομένων πληροφορικής και ενδελεχή έλεγχο της πρόσβασης 
στους διακομιστές και τα δεδομένα, και επομένως είναι ανάγκη να εκπονηθούν κοινοί 
κανόνες για να διασφαλιστεί ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα στο 
προσωπικό του «νέφους» και δεν χρησιμοποιούνται από άλλους για εμπορικούς σκοπούς  
και ότι διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό σημείων ασφαλείας για την πρόληψη της 
απώλειας δεδομένων·

4. υπενθυμίζει ότι το «υπολογιστικό νέφος» πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα 
ευθύνης και τεχνικά πρότυπα (π.χ. ψηφιακή υπογραφή), τα οποία θα ενσωματώνουν 
συστήματα αδειοδότησης και πιστοποίησης και ότι ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται για 
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τη θέση στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα και τη δικαιοδοσία υπό την οποία είναι 
αποθηκευμένα·

5. υπενθυμίζει ότι η καλή λειτουργία των τεχνικών υποδομών, καθώς και των προϊόντων και 
των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει το όραμα και τις πολιτικές που απαιτούνται για να 
παραμείνει ανταγωνιστική.
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