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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker e-uprava združuje vse tehnologije in uporabe za spletne informacije, usmeritev in 
upravne postopke;

B. ker ni enotnih pravil o elektronskem izstavljanju računov in so njegove prednosti povečini 
neizkoriščene;

C. ker bi Evropski uniji koristila uvedba ukrepov, s katerimi bi okrepili operativno stvarnost 
enotnega evropskega trga ter upravam, podjetjem in državljanom prinesli konkretne 
koristi;

D. ker je računalništvo v oblaku gospodarsko in ekološko orodje za izboljšanje učinkovitosti 
informacijskih tehnologij v javnih in zasebnih podjetjih, zmanjšanje stroškov obdelave in 
omejitev stroškov hrambe, kar je seveda koristno, vendar je povezava med uporabnikom 
in strežnikom premalo varna, uporabnik pa izgubi del nadzora;

1. opozarja, da je treba nemudoma opredeliti dobro prakso in koristne metode za razvoj e-
uprave, tako da se določijo postopki medobratovalnosti ter pravila o varnosti in 
dostopnosti za vse zainteresirane;

2. ugotavlja, da računalništvo v oblaku omogoča dostop do skupnega pola virov 
informacijske tehnologije, ki jih je mogoče z minimalnim naporom in sodelovanjem 
ponudnikov storitev hitro posredovati, ter da je učinkovitost oblaka v njegovi 
prilagodljivosti, večji produktivnosti in ohranjanju okolja, mora pa biti predvsem tehnično 
zanesljiv in odporen;

3. poudarja, da so za povečano uporabo oblaka potrebni varnost programske opreme, nadzor 
nad preselitvijo virov informacijskih tehnologij ter strog nadzor nad dostopom do 
strežnikov in podatkov, za kar je treba oblikovati skupna pravila, s katerimi se zagotovi, 
da shranjeni podatki niso dostopni osebju oblaka, niti jih kdo drug ne more uporabiti v 
komercialne namene, ter vsebujejo minimalno število mest za varnostno hrambo 
podatkov, da bi preprečili njihovo izgubo;

4. opozarja, da mora biti računalništvo v oblaku opremljeno s sistemom odgovornosti in 
tehničnimi pravili (na primer digitalni podpis), ki vsebujejo sisteme avtoriziranja in 
izdajanja dovoljenj, ter da mora biti uporabnik obveščen o kraju nahajanja podatkov ter o 
jurisdikciji, pod katero se hranijo;

5. opozarja, da je dobro delovanje tehnične infrastrukture ter blaga in storitev e-uprave 
bistveno, da bi se Evropski uniji omogočilo sprejetje potrebne vizije in politik, da bi ostala 
konkurenčna.d
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