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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että sähköiset viranomaispalvelut sisältävät kaikki tekniikat ja 
käyttötavat, jotka liittyvät verkossa käytettävään tietotekniikkaan, siellä tehtävään 
tiedonhakuun ja hallinnollisiin menetelmiin;

B. ottaa huomioon, että sähköisellä laskutuksella ei ole yhteisiä sääntöjä eikä sen etuja ole 
juurikaan hyödynnetty;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unioni hyötyisi toimenpiteistä, jotka vahvistaisivat 
sisämarkkinoiden toimivuutta ja toisivat konkreettisia etuja viranomaispalveluille, 
yrityksille ja kansalaisille;

D. ottaa huomioon, että etäresurssipalvelut ovat taloudellinen ja ekologinen väline julkisten 
ja yksityisten yritysten tietoteknisen suorituskyvyn parantamiseen ja käsittely- ja 
varastointikulujen pienentämiseen, joten niistä on paljon hyötyä, mutta toisaalta niistä voi 
koitua tietoturvaongelmia kuluttajan ja palvelimen välille sekä kuluttajan jonkinasteinen 
hallinnan menettäminen;

1. muistuttaa, että nyt on välttämätöntä määritellä hyvät käytännöt ja hyödylliset 
toimintatavat sähköisten viranomaispalvelujen kehittämiseksi sopimalla 
yhteentoimivuuden yksityiskohtaisista säännöistä sekä turvallisuus- ja 
saatavuussäännöistä kaikkien asianosaisten kesken;

2. huomauttaa, että etäresurssipalvelujen avulla voidaan käyttää yhteisiä 
tietotekniikkaresursseja, joita voidaan jakaa nopeasti siten, että kuormitetaan 
mahdollisimman vähän hallintoa ja palveluntarjoajaa, ja että etäresurssipalvelun 
tehokkuus syntyy sen joustavuudesta, tuottavuudesta ja ympäristöystävällisyydestä, mutta 
sen täytyy olla ennen kaikkea teknisesti luotettava ja kestävä;

3. vaatii, että etäresurssipalvelujen käytön kasvaessa ohjelmistojen turvallisuus on 
varmistettava, tietotekniikkaresurssien hajauttaminen on rajattava ja palvelimiin ja 
tiedostoihin käsiksi pääsemistä on kontrolloitava tiukemmin, ja tämän seurauksena on 
välttämätöntä laatia yhteiset säännöt sen varmistamiseksi, että etäresurssipalvelujen 
henkilökunta ei pääse tietoihin käsiksi eikä niitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ja että 
niissä on vähintään tietty määrä tallennuspisteitä tietojen menettämisen estämiseksi;

4. muistuttaa, että etäresurssipalvelut täytyy varustaa vastuujärjestelmällä ja teknisillä 
standardeilla (esimerkiksi sähköinen allekirjoitus), joihin sisältyvät valtuutus- ja 
sertifiointijärjestelmät, ja että kuluttajalle täytyy tiedottaa, missä tiedot sijaitsevat ja minkä 
tuomioistuimen tuomiovallan alueelle ne on varastoitu;

5. muistuttaa, että teknisten laitteiden ja sähköisten viranomaispalvelujen tuotteiden ja 
palvelujen moitteeton toimivuus on ensisijaisen tärkeää, jotta Euroopan unioni voisi 
omaksua toimintalinjoja ja näkemyksiä, jotka auttavat sitä säilyttämään kilpailukykynsä.
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