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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže elektronická verejná správa zahŕňa všetky technológie, ako aj ich využívanie 
súvisiace s poskytovaním informácií, poradenstvom a administratívnymi on-line 
postupmi;

B. keďže pravidlá týkajúce sa elektronickej fakturácie nie sú jednotné a výhody, ktoré so 
sebou prinášajú, zostávajú vo veľkej miere nevyužité;

C. keďže Európska únia by mala prospech zo zavedenia opatrení, ktoré by konsolidovali 
fungujúci jednotný európsky trh a ktoré by priniesli reálne výhody správnym orgánom, 
podnikom a občanom;

D. keďže ekonomický a ekologický nástroj označovaný ako„cloud computing“ umožňuje 
zlepšovať výkonnosť verejných a súkromných podnikov v oblasti informačných 
technológií, znižovať náklady na spracovanie a archivovanie, čím so sebou prináša mnohé 
výhody, avšak jeho nevýhodou je nedostatočné zabezpečenie prepojenia medzi 
používateľom a serverom a istá strata kontroly na strane užívateľa;

1. pripomína, že už teraz je nevyhnutné vymedziť osvedčené postupy a užitočné metódy, 
ktoré by viedli k rozvoju elektronickej verejnej správy tým, že sa stanovia podmienky 
interoperability a pravidlá bezpečnosti a dostupnosti pre všetky zúčastnené strany;

2. konštatuje, že informačná technológia „cloud“ umožňuje prístup k spoločnej platforme 
informačných zdrojov, ktoré môžu byť už onedlho prepojené bez vynaloženia väčšieho 
úsilia v oblasti správy či zásahov zo strany poskytovateľa služieb, a že efektívnosť 
technológie ,,cloud“ spočíva v jej pružnosti, zvýšenej produktivite a šetrnosti voči 
životnému prostrediu, ale že musí byť v prvom rade po technickej stránke spoľahlivá a 
odolná;

3. zdôrazňuje, že intenzívnejšie využívanie technológie ,,cloud“ si vyžaduje bezpečný 
softvér, dohľad nad delokalizáciou informačných zdrojov a dôkladnú kontrolu nad 
prístupom k serveru a k údajom, a že v dôsledku toho je potrebné vytvoriť spoločné 
normy, ktoré zabezpečia, aby nemal k uloženým údajom prístup personál obsluhujúci 
technológiu ,,cloud“, ako aj to, aby tieto údaje nemohli byť využívané na komerčné účely 
a aby bol zabezpečený istý minimálny počet záloh, aby sa tak zabránilo strate údajov;

4. pripomína, že informačná technológia ,,cloud“ musí vyhovovať nárokom na 
zodpovednosť a technickým normám (napríklad elektronický podpis), ktoré budú zahŕňať 
systémy autorizácie a certifikácie, a že užívateľ musí byť informovaný o mieste, kde sú 
údaje ukladané, a o jurisdikcii, ktorá sa na tieto údaje vzťahuje;

5. pripomína, že správne fungovanie technických infraštruktúr, rovnako ako i produktov a 
služieb elektronickej správy je pre Európsku úniu prvoradé, pretože jej umožňuje prijímať 
vízie a politiky potrebné na zachovanie konkurencieschopnosti.
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