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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, introducerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează 
a fi adoptată:

A. întrucât e-guvernarea integrează toate tehnologiile și toate aplicațiile ce au ca scop 
informarea, orientarea și demersurile administrative pe internet;

B. întrucât normele referitoare la facturarea electronică nu sunt uniforme, iar beneficiile 
acestora sunt în mare măsură neutilizate;

C. întrucât Uniunea Europeană ar beneficia de punerea în aplicare a măsurilor în vederea 
consolidării pieței unice europene ca entitate funcțională și în vederea obținerii de 
beneficii concrete pentru administrații, întreprinderi și cetățeni;

D. întrucât această informatică „dematerializată” (cloud computing) reprezintă un instrument 
economic și ecologic care îmbunătățește performanțele în domeniul informaticii ale 
întreprinderilor publice și private, care reduce costurile de prelucrare și de stocare și care 
prezintă astfel numeroase avantaje, dar care, totodată, demonstrează și o anumită lipsă de 
securizare a conexiunii dintre utilizator și server și o anumită pierdere a controlului din 
partea utilizatorului,

1. reamintește necesitatea de a defini încă de pe acum bunele practici și acele metode utile 
pentru dezvoltarea e-guvernării prin stabilirea unor modalități de interoperabilitate și a 
unor norme de securitate și accesibilitate pentru toți cei interesați;

2. constată că informatica „dematerializată” permite accesul la un centru comun de resurse 
informatice care pot fi transmise rapid, cu un efort minim de gestionare și cu un nivel de 
interacțiune minimă din partea furnizorului de servicii; de asemenea constată că 
eficacitatea acestui sistem dematerializat constă atât în flexibilitatea sa, cât și în creșterea 
productivității pe care o permite și în conservarea mediului, însă această „dematerializare” 
(cloud) trebuie să fie înainte de toate fiabilă și rezistentă din punct de vedere tehnic;

3. insistă asupra faptului că utilizarea crescândă a acestei forme „dematerializate” impune un 
anumit sistem de securitate la nivel de software, definirea cadrului de delocalizare a 
resurselor informatice și un control aprofundat al accesului la servere și la date; este 
necesară, în consecință, elaborarea unor norme comune pentru a avea garanția că datele 
stocate nu sunt nici accesibile personalului din cadrul informaticii „dematerializate” și nici 
nu pot fi exploatate în scopuri comerciale de către alte persoane, și includ un număr 
minim de opțiuni de stocare pentru a împiedica pierderile de date;

4. reamintește că informatica „dematerializată” trebuie să dispună de un regim de 
responsabilitate și de norme tehnice (de exemplu o semnătură digitală) care să integreze 
sisteme de autorizare și de certificare, iar utilizatorul trebuie să fie informat cu privire la 
locul de stocare a datelor și la jurisdicția sub egida căreia sunt stocate;

5. reamintește că buna funcționare a infrastructurii tehnice și a produselor și serviciilor de 
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administrare electronică este primordială pentru a permite Uniunii Europene să adopte 
viziunea și politicile necesare pentru a rămâne concurențială.
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