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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi e. valdžia apima visas technologijas ir bet kokį duomenų naudojimą 
informaciniais bei orientaciniais tikslais ir administraciniams veiksmams vykdyti 
e. erdvėje;

B. kadangi elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės nevienodos ir vis dar plačiai 
nesinaudojama šių taisyklių teikiama nauda;

C. kadangi Europos Sąjungai naudinga įgyvendinti priemones siekiant stiprinti faktiškai 
veikiančią Europos bendrąją rinką ir suteikti konkrečią naudą valdžios institucijoms, 
įmonėms ir piliečiams;

D. kadangi nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugos yra ekonomiška ir ekologiška 
priemonė, skirta viešųjų ir privačių įmonių kompiuterinės veiklos rezultatams gerinti ir 
duomenų tvarkymo sąnaudoms bei jų saugojimo išlaidoms mažinti, ir ši priemonė labai 
naudinga, bet ją taikant vartotojas prie serverio prisijungia nepakankamai saugiai ir tam 
tikru mastu nekontroliuoja padėties;

1. primena, kad nuo šiol būtina apibūdinti gerąją patirtį ir metodus, naudingus e. valdžios 
plėtotei, nustatant visiems suinteresuotiesiems asmenims taikomas tarpusavio sąveikos 
taisykles ir saugumo bei prieigos taisykles;

2. pažymi, kad teikiant nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugas galima naudotis bendra 
kompiuterinių išteklių baze ir kad šiuos kompiuterinius išteklius galima greitai perduoti 
įdedant mažiausiai valdymo pastangų ir paslaugų teikėjui atliekant mažiausiai veiksmų, 
taip pat pažymi, kad nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugos veiksmingos dėl to, jog 
teikiamos lanksčiai, jomis užtikrinamas našumas ir jas teikiant saugoma aplinka, tačiau 
visų pirma jos turi būti techniškai patikimos ir tvarios;

3. pabrėžia, kad vis dažniau naudojantis nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugomis turi 
būti užtikrintas programinės įrangos saugumas, reglamentuotas kompiuterinių išteklių 
naudojimas ir vykdoma griežta prieigos prie serverių ir duomenų kontrolė, todėl būtina 
parengti bendrus standartus siekiant užtikrinti, kad saugomais duomenimis negalėtų 
naudotis nei nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugas teikiantys darbuotojai, nei kiti 
asmenys komerciniais tikslais ir kad duomenų saugojimo vietų būtų kuo mažiau siekiant 
užtikrinti, kad jie nebūtų prarasti;

4. primena, kad nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugos turi būti teikiamos taikant 
atsakomybės taisykles ir techninius standartus (pavyzdžiui, skaitmeninį parašą), į kuriuos 
įeina leidimo ir patvirtinimo sistemos, ir kad naudotojas turi būti informuotas apie 
duomenų saugojimo vietą ir jurisdikciją, kurią taikant duomenys saugomi;

5. primena, jog labai svarbu, kad e. valdžios techninė infrastruktūra tinkamai veiktų, o jos 
produktai ir paslaugos būtų tinkamai teikiami siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga 
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patvirtintų tam tikras nuostatas ir politiką, būtinas norint likti konkurencingai.
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