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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących 
zaleceń:

A. mając na uwadze, że administracja elektroniczna łączy wszystkie technologie i wszystkie 
wykorzystania związane z informacją, orientacją i formalnościami administracyjnymi 
online;

B. mając na uwadze, że zasady fakturowania elektronicznego nie są jednakowe i że 
oferowane przez nie zalety są w dużym stopniu niewykorzystane;

C. mając na uwadze, że Unia Europejska zyskałaby na wdrożeniu środków służących 
skonsolidowaniu jednolitego europejskiego rynku jako funkcjonalnej rzeczywistości oraz 
zapewnieniu konkretnych korzyści dla administracji, przedsiębiorstw i obywateli;

D. mając na uwadze, że chmura obliczeniowa to ekonomiczne i ekologiczne narzędzie, 
służące poprawie wyników informatycznych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, 
zmniejszeniu kosztów przetwarzania i ograniczeniu kosztów magazynowania, oferujące 
tym samym wiele korzyści, które charakteryzuje się jednak brakiem zabezpieczonego 
połączenia między użytkownikiem a serwerem i w pewnym zakresie utratą kontroli przez 
użytkownika;

1. przypomina o konieczności określenia już teraz dobrych praktyk i metod przydatnych do 
rozwoju administracji elektronicznej przez ustalenie zasad interoperacyjności i zasad 
bezpieczeństwa oraz dostępności dla wszystkich zainteresowanych;

2. zauważa, że chmura obliczeniowa umożliwia dostęp do wspólnego zbioru zasobów 
informatycznych, które można szybko przekazać przy użyciu nieznacznego wysiłku w 
dziedzinie zarządzania i minimalnej interakcji z dostawcami usług, oraz że skuteczność 
chmury polega na jej elastyczności, zwiększeniu wydajności i ochronie środowiska, przy 
czym musi ona być przede wszystkim technicznie niezawodna i odporna;

3. kładzie nacisk na fakt, że intensyfikacja wykorzystania chmury obliczeniowej wymaga 
bezpieczeństwa oprogramowania, monitorowania delokalizacji zasobów informatycznych, 
a także wnikliwej kontroli dostępu do serwerów i danych, i że w związku z tym konieczne 
jest opracowania wspólnych norm, żeby upewnić się, że gromadzone dane nie są dostępne 
ani dla pracowników chmury, ani eksploatowane do celów komercyjnych przez inne 
podmioty, oraz że istnieje minimalna liczba punktów przechowywania kopii zapasowych 
w celu uniknięcia utraty danych;

4. przypomina, że chmurze obliczeniowej musi towarzyszyć system odpowiedzialności i 
norm technicznych (np. podpis elektroniczny) obejmujący systemy autoryzacji i 
certyfikacji, a użytkownik musi być informowany o miejscu przechowywania danych i 
prawie właściwym w związku z ich gromadzeniem;

5. przypomina, że właściwe funkcjonowanie infrastruktury technicznej, a także produktów i 
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usług administracji elektronicznej ma kapitalne znaczenie, by umożliwić Unii 
Europejskiej przyjęcie wizji i polityki niezbędnej dla utrzymania swej konkurencyjności.
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