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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава факта, че общоевропейските платформи за електронно управление биха 
могли да подобрят достъпа до информацията в обществения сектор, политиките, 
комуникацията на правителството и публичните органи, културата и образованието, 
и също така допринасят за ефективността на правителството и прозрачността, и 
мобилността в рамките на единния пазар, като същевременно повишават 
демократизацията, давайки възможност на гражданите да участват в процеса на 
вземане на решения;

2. подчертава необходимостта цифровото разделение да се взема предвид и да се води 
борба срещу него; 

3. с цел постигане на приобщаващо и достъпно електронно управление, подчертава 
необходимостта да се насърчава цифровата грамотност и доверието, за да се улесни 
включването или участието на гражданите; във връзка с това счита, че е от 
съществено значение да се премахнат пречките, които оставят част от гражданите 
„извън интернет“; подчертава факта, че цифровата грамотност трябва да бъде 
подобрена, на първо място и преди всичко сред хората, които нямат основни 
електронни умения;

4. призовава за разработването на специални програми и платформи за електронно 
управление с цел защита и насърчаване на местното, регионалното, етническото и 
езиковото многообразие;

5. призовава Комисията и държавите-членки активно да включат гражданите, 
предприятията, местните органи и образователните институции в разработването на 
платформи за електронно управление, ориентирани към потребителите, използващи 
софтуер с отворен код и съвместими оперативни стандарти, когато това е възможно, 
като по този начин се насърчава демокрацията на участието и изграждането на 
доверие в демократичните форми на управление;

6. посочва, че успешното електронно управление изисква цялостна интеграция и 
оптимизация на административните процеси, които отчитат правото на местно 
самоуправление на всички равнища;

7. призовава държавите-членки и Комисията да публикуват публично финансирани 
данни във форма, подходяща за машинно четене (и в реално време) в рамките на 
отворени лицензи, за да се позволи новаторско повторно използване на 
информацията от публичния сектор от академичните среди, включително студенти, 
и широката общественост, и за научноизследователска дейност и развитие на 
предприятията, като по този начин се увеличава и прозрачността;

8. посочва, че все още липсва ясно определение на термина „данни на публичната 
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администрация“ и че с оглед на изясняването на точното му значение, следва да се 
постигне общо разбиране чрез обществено обсъждане;

9. призовава Комисията да направи всичко възможно, за да гарантира, че 
образователните институции и институциите от областта на културата остават 
извън обхвата на Директива 2003/98/ЕО;

10. подчертава, че когато образователни  и културни институции прилагат процедури за 
обработка на данни, личните данни следва да подлежат на правото на индивидуален 
достъп, за да бъдат защитени от неразрешено използване;

11. призовава държавите-членки да разработят отворен образователен софтуер в 
европейските образователни институции, да обменят най-добри практики и да 
разработят онлайн платформи за сътрудничество в областта на материалите и 
ресурсите за училищно образование, които са безплатни за учениците и вземат 
предвид защитата на личните данни и правилата относно авторското право;

12. насърчава държавите-членки да въведат и да развият допълнително електронното 
управление в държавите-членки там, където то не е добре развито или не 
съществува, тъй като то представлява ефикасен инструмент за намаляване на 
административните разходи в публичния сектор;

13. изразява своята загриженост във връзка с все още високото равнище на цифрова 
неграмотност в Европа, което силно ограничава предлаганите от цифровите 
технологии предимства, и настоятелно призовава държавите-членки да включат 
цифровата грамотност и свързаните междусекторни умения в образователните си 
системи и да инвестират в предоставяне на цифрово обучение на хората, 
независимо от възрастта им;  

14. отбелязва, че съществува тенденция проектите за електронно управление често да 
надхвърлят предвидения бюджет, и призовава Комисията да не забравя колко е 
важно тези проекти да не надхвърлят рамките на оперативния бюджет, който им е 
отпуснат;

15. подчертава значението на осигуряването на услуги на електронното управление, 
които да позволяват на гражданите на ЕС да управляват предприятия, да учат и да 
работят във всички държави-членки, и посочва, че тези услуги следва да допринасят 
за намаляването на публичните разходи;
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