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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. E-förvaltning innefattar samtliga tekniker och användningsområden med koppling till 
information, vägledning och administrativa förfaranden på webben.

B. Reglerna för e-fakturering är inte enhetliga, och fördelarna med denna metod är till stor 
del outnyttjade.

C. EU skulle vinna på åtgärder som stärker den inre marknaden som en operativ realitet och 
som ger konkreta fördelar för förvaltningen, företagen och allmänheten.

D. Det så kallade datormolnet är ett ekonomiskt och miljövänligt verktyg som förbättrar 
offentliga och privata företags it-prestanda och minskar kostnaderna för behandling och 
lagring av uppgifter. Detta medför naturligtvis fördelar, men innebär också bristande 
säkerhet i uppkopplingen mellan användaren och servern och att användaren tappar en 
viss kontroll.

1. Europaparlamentet påminner om behovet att redan nu fastställa god praxis och bra 
metoder för utvecklingen av e-förvaltning, genom att man bestämmer villkoren för 
interoperabiliteten och vilka regler för säkerhet och åtkomst som ska gälla för alla berörda 
parter.

2. Europaparlamentet konstaterar att datormolnet öppnar för tillgång till ett gemensamt nav 
med it-resurser som snabbt kan förmedlas med minimal driftsinsats och minimal 
interaktion med tjänsteleverantören. Molnets effektivitet ligger i att det är flexibelt, ökar 
produktiviteten och skonar miljön, men framför allt måste det vara tekniskt tillförlitligt 
och robust.

3. Europaparlamentet insisterar på att den ökade användningen av datormolnet kräver säker 
programvara, ramar för utlokaliseringen av it-resurser och förstärkt kontroll av åtkomsten 
till servrar och data. Därför är det nödvändigt att ta fram gemensamma regler för att 
säkerställa att lagrade uppgifter varken är tillgängliga för personalen som arbetar med 
molnet eller utnyttjas för kommersiella ändamål av tredje part, och att de förses med ett 
minsta antal punkter för säkerhetskopiering, så att förlust av uppgifter förhindras.

4. Europaparlamentet påminner om att datormolnet måste utrustas med ett system för 
ansvarsfördelning och tekniska standarder (till exempel en elektronisk signatur) i vilket 
ingår tillstånds- och certifieringssystem. Användaren måste informeras om var uppgifterna 
lagras och vilken jurisdiktion de lyder under.

5. Europaparlamentet påminner om att det är absolut nödvändigt att den tekniska 
infrastrukturen och e-förvaltningens produkter och tjänster fungerar väl om EU ska kunna 
anta den vision och föra den politik som krävs för att behålla sin konkurrenskraft.
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