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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι πανευρωπαϊκές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (PSI), στις πολιτικές, 
στην επικοινωνία της κυβέρνησης και των δημόσιων αρχών, στον πολιτισμό και στην 
εκπαίδευση, και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης και στη διαφάνεια 
και την κινητικότητα εντός της ενιαίας αγοράς καθώς και στην ενίσχυση της δημοκρατίας 
ενδυναμώνοντας τον ρόλο των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικών·

2. τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το ψηφιακό χάσμα και να καταπολεμηθεί· 

3. τονίζει την ανάγκη, με απώτερο στόχο την επίτευξη χωρίς αποκλεισμούς και 
προσβάσιμης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να ενθαρρυνθούν η ψηφιακή στοιχειώδης 
γνώση και εμπιστοσύνη προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των πολιτών· θεωρεί
ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτό, να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που κρατούν ένα
μέρος του πληθυσμού εκτός σύνδεσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ψηφιακή 
στοιχειώδης γνώση πρέπει να βελτιωθεί, πρώτα και κύρια μεταξύ ατόμων που τους 
λείπουν βασικές ικανότητες στην ηλεκτρονική επικοινωνία·

4. ζητεί να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα και πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
με στόχο την προστασία και προώθηση της τοπικής, περιφερειακής, εθνοτικής και 
γλωσσικής πολυμορφίας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή πολιτών,
επιχειρήσεων, τοπικών αρχών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση τις ανάγκες των χρηστών, με τη χρήση 
λογισμικού ανοικτής πηγής και διαλειτουργικών προτύπων όπου αυτό δυνατόν, 
προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχική δημοκρατία και εδραιώνοντας κλίμα 
εμπιστοσύνης στις δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης·

6. επισημαίνει ότι προϋπόθεση για επιτυχημένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η 
ολοκληρωμένη ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 
λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα για τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
και μεταξύ των επιπέδων.

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημοσιοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνουν με 
χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους σε μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα (σε 
πραγματικό χρόνο) και με «ανοικτές άδειες», έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 
καινοτόμος επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα από τους 
πανεπιστημιακούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών και του κοινού εν 
γένει, με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι και τη 
διαφάνεια·

8. επισημαίνει ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής ορισμός του όρου «δημόσια διοικητικά 
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δεδομένα» και ότι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η έννοιά του, είναι 
απαραίτητο να επιτευχθεί κάποια κοινή αντίληψη, μέσω της διενέργειας δημοσίου 
διαλόγου·

9. καλεί την Επιτροπή να πράξει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διατηρήσει την εξαίρεση 
των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/98/ΕΚ·

10. επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων 
εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, θα πρέπει τα προσωπικά 
δεδομένα να καλύπτονται από ατομικά δικαιώματα πρόσβασης, έτσι ώστε να 
προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση·

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ανοικτό διδακτικό λογισμικό σε ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν 
επιγραμμικές πλατφόρμες για συνεργασία στον τομέα του εκπαιδευτικού υλικού και των 
εκπαιδευτικών πόρων των σχολείων όπου θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι σπουδαστές 
και θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη η προστασία των δεδομένων και οι κανόνες 
πνευματικής ιδιοκτησίας·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση στα κράτη μέλη όπου αυτές είναι λιγότερο ή καθόλου ανεπτυγμένη, 
δεδομένου ότι πρόκειται για ένα αποτελεσματικό μέσο μείωσης των διοικητικών δαπανών 
στον δημόσιο τομέα·

13. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός στην Ευρώπη 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα περιορίζοντας σημαντικά τα οφέλη που προσφέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία και ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις ψηφιακές 
γνώσεις και τις συναφείς  εγκάρσιες δεξιότητες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα καθώς 
και να επενδύσουν στη ψηφιακή επιμόρφωση των πολιτών τους ανεξαρτήτως ηλικίας·  

14. επισημαίνει ότι τα σχέδια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν την τάση να υπερβαίνουν 
τα όρια του προϋπολογισμού τους και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη 
σημασία της διατήρησης αυτών των σχεδίων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί για αυτά·

15. τονίζει τη σημασία της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να 
επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ να διαχειρίζονται επιχειρήσεις, να σπουδάζουν και να 
εργάζονται σε όλα τα κράτη μέλη και επισημαίνει ότι αυτές οι υπηρεσίες αναμένεται να 
συμβάλουν στη μείωση των δημοσίων δαπανών.
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