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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā e-pārvalde aptver visas tehnoloģijas un visus izmantošanas veidus, kas saistīti ar 
informāciju, konsultācijām un administratīvām procedūrām tiešsaistē;

B. tā kā nav vienotu noteikumu par rēķinu elektronisko piesūtīšanu un tā kā šā norēķinu 
veida priekšrocības joprojām ir maz izmantotas;

C. tā kā Eiropas Savienībai būtu izdevīgi ieviest pasākumus, kuri konsolidētu Eiropas 
vienoto tirgu kā reāli darbotiesspējīgu vidi un radītu jūtamus ieguvumus pārvaldes 
iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem;

D. tā kā mākoņdatošana ir ekonomiska un videi draudzīga tehnoloģija, ar kuru var uzlabot 
valsts un privāto uzņēmumu digitalizācijas rādītājus, samazināt datu apstrādes izmaksas 
un ierobežot maksājumus par datu uzglabāšanu — tie patiešām ir ieguvumi no šīs 
tehnoloģijas, taču tai ir arī trūkumi — nepietiekami drošs savienojums starp lietotāju un 
serveri un kontroles iespēju samazināšanās lietotājam,

1. atgādina, ka jau tagad jādefinē e-pārvaldes attīstīšanā noderīgi labas prakses paraugi un 
metodes, pieņemot sadarbspējas noteikumus, kā arī noteikumus par drošību un pieejamību 
visiem interesentiem;

2. atzīmē, ka mākoņdatošana dod iespēju izmantot centralizētus IT resursus, kuri pieejami 
ātri ar minimāliem pārvaldības pasākumiem un minimālu pakalpojumu sniedzēja 
iesaistīšanos, un ka mākoņa efektivitāti nodrošina tā elastīgā darbība, ražīguma 
palielināšanās un vides saglabāšana, taču šai tehnoloģijai pirmām kārtām jābūt tehniski 
drošai un izturīgai;

3. uzsver, ka plašākai mākoņu izmantošanai nepieciešamas drošas programmatūras, IT 
resursu pārvietošanas regulējums un rūpīga kontrole pār piekļuvi serveriem un datiem un 
ka tāpēc jāizstrādā kopēji standarti, ar kuriem nodrošināt to, ka uzglabātajiem datiem 
mākoņa personāls nevar piekļūt un citas personas tos nevar izmantot komerciāliem 
mērķiem, un kuros jānosaka obligāts datu dublēšanas punktu skaits;

4. atgādina, ka mākoņdatošanai jāpiemēro atbildības režīms un tehniskie standarti 
(piemēram, elektroniskais paraksts), kuros iekļautas autorizācijas un sertifikācijas 
sistēmas, un ka lietotājs jāinformē par datu uzglabāšanai piemērojamo jurisdikciju;

5. atgādina, ka netraucēta tehnisko infrastruktūru darbība, kā arī e-pārvaldības produktu un 
pakalpojumu nodrošināšana ir svarīgākie nosacījumi, kuru izpilde ļautu Eiropas 
Savienībai pieņemt koncepciju un politiskās nostādnes, kas nepieciešamas konkurētspējas 
saglabāšanai.
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