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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab asjaolu, et üleeuroopalised e-valitsuse platvormid võivad hõlbustada juurdepääsu 
avaliku sektori valduses olevale teabele, poliitikale, valitsuse ja ametiasutuste teadetele, 
samuti kultuurile ja haridusele ning aitavad muuta valitsemist tõhusamaks ja 
läbipaistvamaks, soodustavad ühtse turu piires liikuvust ning edendavad samas 
demokraatiat kodanikke poliitika kujundamisse kaasates;

2. rõhutab, et digitaalse lõhega tuleb arvestada ja selle vastu võidelda; 

3. rõhutab, et osalemist võimaldava ja kergesti ligipääsetava e-valitsuse eelduseks on 
digitaalse kirjaoskuse ja usalduse suurendamine eesmärgiga hõlbustada kodanike 
kaasamist või osalemist; on seepärast arvamusel, et oluline on kõrvaldada takistused, mille 
tõttu osa elanikkonnast internetti ei kasuta; rõhutab asjaolu, et digitaalset kirjaoskust tuleb 
eeskätt parandada nendel inimestel, kellel tavaliselt puuduvad põhilised e-oskused;

4. nõuab, et eriprogrammide ja e-valitsuse platvormide arendamise eesmärk oleks kohaliku, 
piirkondliku, etnilise ja keelelise mitmekesisuse kaitsmine ning edendamine;

5. kutsub liikmesriike ja komisjoni avatud lähtekoodiga tarkvara ja koostoimivate standardite 
abil igati kaasama kodanikke, ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi 
kasutajatele suunatud e-valitsuse platvormide arendamisse, sest see suurendab 
osalusdemokraatiat ning usaldust demokraatlike valitsemisvormide vastu;

6. märgib, et e-valitsuse tõhus toimimine eeldab haldustegevuse ulatuslikku liitmist ja 
optimeerimist ning seejuures tuleb arvesse võtta kohalike omavalitsuste õigust kohalikke 
küsimusi igal tasandil ise otsustada;

7. kutsub liikmesriike ja komisjoni avaldama avaliku sektori rahastatud andmed (reaalajas 
ja) masinloetaval kujul ning avatud litsentside alusel, et võimaldada avaliku sektori 
valduses oleva teabe uuenduslikku taaskasutamist akadeemiliste ringkondade, sealhulgas 
üliõpilaste, ja avalikkuse poolt ning teaduse ja ettevõtluse arendamiseks, suurendades nii 
ka läbipaistvust;

8. märgib, et mõistel „avalikku haldust puudutavad andmed” ei ole endiselt selget määratlust 
ning selle mõiste täpse tähenduse selgitamiseks tuleb avaliku arutelu käigus ühisele 
arusaamale jõuda;

9. kutsub komisjoni tegema kõik võimaliku, et haridus- ja kultuuriasutused jäetakse ka 
edaspidi direktiivi 2003/98/EÜ reguleerimisalast välja;

10. rõhutab, et kui haridus- ja kultuuriasutustes viiakse läbi andmetöötlustoiminguid, tuleb 
isikuandmete kaitsmiseks loata kasutamise eest kohaldada nende andmete suhtes 
individuaalse juurdepääsu õigust;

11. kutsub liikmesriike arendama Euroopa haridusasutustes avatud õppetarkvara, vahetama 
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parimaid tavasid ja looma koostööks õppematerjalide ja ressursside valdkonnas 
võrguplatvorme, mis oleksid üliõpilastele vabalt kättesaadavad ja mille juures võetaks 
nõuetekohaselt arvesse andmekaitse ja autoriõiguse norme;

12. ergutab liikmesriike võtma kasutusele ja arendama e-valitsust liikmesriikides, kus see on 
vähem või ei ole üldse arenenud, kuna e-valitsus on tõhus vahend halduskulude 
vähendamiseks avalikus sektoris;

13. väljendab muret asjaolu pärast, et digitaalne kirjaoskamatus on Euroopas endiselt väga 
levinud, mis vähendab oluliselt digitaaltehnoloogiast saadavat kasu, ning nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid lisaksid oma haridussüsteemi digitaalse kirjaoskuse ja valdkonnaülesed 
oskused ning investeeriksid inimeste arvutiõppesse east sõltumata;

14. märgib, et e-valitsuse projektid kipuvad eelarvet ületama, ning palub komisjonil meeles 
pidada, et oluline on hoida sellised projektid neile ette nähtud eelarve piirides;

15. rõhutab, kui oluline on pakkuda e-valitsusteenuseid, mis võimaldavad ELi kodanikel 
juhtida ettevõtet, õppida ja töötada ükskõik millises liikmesriigis, ning märgib, et need 
teenused peaksid aitama avaliku sektori kulutusi vähendada.
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