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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat e-overheid alle technologieën en alle gebruiken omvat in verband met 
informatieverstrekking, voorlichting en administratieve formaliteiten via internet;

B. overwegende dat de regels over elektronische facturering niet uniform zijn en dat de 
voordelen ervan zwaar onderbenut blijven;

C. overwegende dat de Europese Unie wel zou varen bij de uitvoering van maatregelen die 
de Europese interne markt als functionele realiteit verstevigen en overheidsdiensten, 
bedrijven en burgers concrete voordelen bieden;

D. overwegende dat "cloud computing" een goedkoop en milieuvriendelijk middel is om de 
ICT-prestaties van overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen te verbeteren, de 
verwerkingskosten terug te dringen en de opslagkosten te beperken, en dus heel wat 
voordelen biedt, maar dat daarbij de verbinding tussen de gebruiker en de server 
onvoldoende beveiligd is en de gebruiker voor een stuk de controle verliest;

1. wijst op de noodzaak om vanaf nu goede benaderingen en nuttige methodes voor de 
ontwikkeling van e-overheid te bepalen door voor alle betrokkenen de 
interoperabiliteitsvoorwaarden en de beveiligings- en toegankelijkheidsvoorschriften vast 
te stellen;

2. stelt vast dat "cloud computing" toegang biedt tot een gemeenschappelijk reservoir van 
IT-middelen die snel kunnen worden doorgegeven met een minimale beheersinspanning 
en een minimale interactie van de dienstenaanbieder, en dat de efficiëntie van de "cloud" 
te danken is aan de flexibiliteit, de hogere productiviteit en de milieuvriendelijkheid 
ervan, maar dat "cloud computing" vooral technisch betrouwbaar en op zijn taak berekend 
moet zijn;

3. benadrukt dat nu "cloud computing" steeds meer ingang vindt, de software beveiligd, de 
verplaatsing van de IT-middelen geregeld en de toegang tot de servers en de gegevens 
grondig gecontroleerd moet worden, en dat het bijgevolg noodzakelijk is 
gemeenschappelijke normen uit te werken om ervoor te zorgen dat de opgeslagen 
gegevens niet voor het personeel van de "cloud" toegankelijk zijn, noch door anderen voor 
commerciële doeleinden worden gebruikt, en dat er een minimumaantal 
beveiligingspunten zijn ingebouwd om gegevensverlies te beletten;

4. wijst erop dat "cloud computing" gepaard moet gaan met een aansprakelijkheidsregeling 
en technische normen (bijvoorbeeld een digitale handtekening) die deel uitmaken van de 
machtigings- en certificatiesystemen, en dat de gebruiker moet worden ingelicht over de 
plaats waar de gegevens zich bevinden en over het rechtsstelsel waaronder zij worden 
opgeslagen;

5. acht het essentieel dat de technische infrastructuur en de e-overheidsproducten en 
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-diensten goed werken, wil de Europese Unie de nodige visie en beleidslijnen kunnen 
uitstippelen om concurrerend te blijven.



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

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 26.1.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

23
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Eva Ortiz Vilella


