
AD\890168HU.doc PE475.878v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

2011/2178(INI)

26.1.2012

VÉLEMÉNY
a Jogi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a versenyképes egységes digitális piacról – az e-kormányzat mint élenjáró 
kezdeményezés
(2011/2178(INI))

A vélemény előadója: Jean-Marie Cavada



PE475.878v02-00 2/5 AD\890168HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\890168HU.doc 3/5 PE475.878v02-00

HU

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az e-kormányzat az online információkhoz, tájékozódáshoz és adminisztratív 
eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi technológiát és felhasználási módot magában 
foglalja;

B. mivel az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályozás nem egységes, és az általa 
nyújtott előnyök nagy része még kiaknázatlan;

C. mivel az Európai Unió számára előnnyel járna az egységes európai piacot mint 
funkcionális valóságot megszilárdító, és a közigazgatások, vállalkozások és polgárok 
számára konkrét előnyökkel járó intézkedések végrehajtása;

D. mivel az „informatikai felhő” olyan környezetbarát gazdasági eszköz, amely javítja az 
állami és magánvállalatok informatikai teljesítményét, csökkenti az adatfeldolgozás és -
tárolás költségeit, előnyöket biztosítva ezáltal, ugyanakkor hiányosságokat is mutat a 
felhasználó és a szerver közötti kapcsolat biztonságossága és a felhasználói befolyás 
bizonyos mértékű elvesztése miatt;

1. emlékeztet az e-kormányzat fejlesztésére vonatkozó helyes gyakorlatok és bevált 
módszerek mielőbbi meghatározásának szükségességére az interoperabilitás 
módozatainak, a biztonsági szabályoknak és az érdekelt felek hozzáférésének rögzítése 
révén;

2. megállapítja, hogy az informatikai „felhők” lehetővé teszik az informatikai 
erőforrásokhoz történő megosztott hozzáférést, amely erőforrások minimális kezelői 
erőfeszítéssel, a szolgáltató részéről pedig minimális beavatkozással egymáshoz 
kapcsolhatók, továbbá azt is megállapítja, hogy a „felhők” hatékonysága 
rugalmasságukban, fokozott termelékenységükben és környezetbarát jellegükben rejlik, de 
elsősorban műszakilag megbízhatónak és ellenállónak kell lenniük;

3. kitart azon véleménye mellett, hogy a „felhők” fokozott használata megköveteli a 
szoftverek biztonságosságát, az informatikai erőforrások kihelyezésének szabályozott 
keretben történő végrehajtását és a szerverekhez és adatokhoz történő hozzáférés alapos 
ellenőrzését, emiatt közös normákat kell kidolgozni annak biztosítására, hogy a tárolt 
adatokhoz a „felhő” személyzete se férjen hozzá, és azokat mások se használhassák fel 
kereskedelmi célokra, továbbá az adatvesztés megakadályozására legyen egy minimális 
számú mentési pont;

4. emlékeztet, hogy az informatikai felhőkhöz az engedélyezési és hitelesítési rendszereket 
integráló felelősségi rendszert és műszaki szabványokat (például digitális aláírás) kell 
kidolgozni, és hogy a felhasználót tájékoztatni kell az adattárolás helyéről és a tárolási 
helyre vonatkozó joghatóságról;
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5. emlékeztet, hogy a műszaki infrastruktúrák és az e-kormányzati termékek és 
szolgáltatások megfelelő működése elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió a 
versenyképesség fenntartásához szükséges látásmódot és szakpolitikákat fogadjon el.
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