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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at EU-dækkende e-forvaltningsplatforme kan forbedre adgangen til den 
offentlige sektors informationer, til politikker, kontakt med forvaltningen og offentlige 
myndigheder, kultur og uddannelse og bidrage til effektivitet og gennemsigtighed i 
forvaltningen og mobilitet på det indre marked samt til at øge demokratiseringen ved at 
styrke borgernes indflydelse på beslutningstagningen;

2. understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til og bekæmpe den digitale kløft; 

3. understreger, at det med henblik på at gøre e-forvaltningen tilgængelig for alle er 
nødvendigt at fremme de digitale færdigheder og den digitale fortrolighed, således at det 
bliver lettere at inddrage borgene og sikre deres deltagelse; finder det i denne forbindelse 
væsentligt at gøre noget ved de hindringer, der holder en del af befolkningen off-line; 
understreger, at de digitale færdigheder skal forbedres først og fremmest hos de 
befolkningsgrupper, der mangler de grundlæggende e-færdigheder;

4. efterlyser udvikling af særlige programmer og e-forvaltningsplatforme med henblik på at 
beskytte og fremme den lokale, regionale, etniske og sproglige mangfoldighed;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at inddrage borgere, virksomheder, 
lokale myndigheder og uddannelsesinstitutioner i at udvikle brugerbaserede e-
forvaltningsplatforme ved at anvende open source software og interoperable standarder 
overalt, hvor det er muligt, og dermed fremme deltagelsesdemokrati og opbygge tillid til 
demokratiske forvaltningsformer;

6. påpeger, at en vellykket e-forvaltning kræver en omfattende integration og optimering af 
forvaltningsprocesserne, der tager hensyn til retten til kommunalt selvstyre på og mellem 
alle forvaltningsniveauer;

7. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at offentliggøre offentligt finansierede 
data i maskinlæsbar form (og i realtid) under åbne licenser med henblik på at give 
mulighed for innovativ genanvendelse af den offentlige sektors informationer til 
akademiske formål, herunder til studerende, og til den brede offentlighed, samt til 
forskning og udvikling af erhvervslivet, hvorved gennemsigtigheden også vil blive 
forøget;

8. påpeger, at der endnu ikke findes nogen entydig definition af begrebet ”åbne 
administrative data”, og at det for at få afklaret den præcise betydning heraf er nødvendigt 
at nå frem til en fælles forståelse ved hjælp af offentlig debat;

9. opfordrer Kommissionen til at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at læreanstalter og 
kulturelle institutioner fortsat holdes uden for anvendelsesområdet for direktiv 
2003/98/EF;
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10. understreger, at overalt, hvor der anvendes databehandlingsprocedurer i uddannelses- og 
kulturinstitutioner, skal personlige oplysninger være dækket af en individuel adgangsret, 
der forhindrer, at nogen uberettiget får adgang til dem;

11. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle åbent undervisningssoftware på europæiske 
læreanstalter, til at udveksle bedste praksis og udvikle online-platforme for samarbejde 
om skoleundervisningsmateriale og -ressourcer, der er gratis for studerende, og til at tage 
behørigt hensyn til reglerne om databeskyttelse og ophavsret;

12. tilskynder medlemsstaterne til at indføre og videreudvikle e-forvaltning i de 
medlemsstater, hvor dette kun er udviklet i begrænset omfang eller slet ikke, eftersom det 
er et effektivt redskab til at reducere den offentlige sektors administrationsomkostninger;

13. udtrykker sin bekymring over det vedvarende høje niveau af digital analfabetisme i 
Europa, som lægger store begrænsninger på de fordele, som den digitale teknologi giver, 
og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at integrere digitale færdigheder og de 
dermed forbundne tværfaglige færdigheder i deres undervisningssystemer og til at 
investere i it-undervisning til borgerne uanset deres alder.  

14. bemærker, at e-forvaltningsprojekter har en tendens til at overskride budgettet, og 
opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på, at det er vigtigt at holde sådanne 
projekter inden for det driftsbudget, der er bevilliget til dem.

15. understreger betydningen af at tilvejebringe e-forvaltningstjenester, der giver EU-borgere 
mulighed for at drive en virksomhed, studere og arbejde i alle medlemsstater, og påpeger, 
at disse tjenester bør bidrage til at nedbringe de offentlige udgifter.
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