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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa sitä tosiseikkaa, että Euroopan laajuiset sähköisen hallinnon järjestelmät voisivat 
helpottaa julkisia palveluita koskevan tiedon saantia, politiikkaa, hallitusten ja julkisten 
viranomaisten viestintää, kulttuuria ja koulutusta, edistää hallinnon tehokkuutta ja 
avoimuutta sekä liikkuvuutta sisämarkkinoilla sekä samalla tehostaa demokratisoitumista 
antamalla kansalaisille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon;

2. korostaa, että on tarpeen ottaa digitaalinen jako huomioon ja torjua sitä; 

3. korostaa, että osallistavien ja helposti saatavana olevien sähköisten viranomaispalvelujen 
aikaansaamiseksi olisi edistettävä digitaalista lukutaitoa ja luottamusta niin, että 
kansalaisten on helpompaa osallistua; pitää tässä yhteydessä keskeisen tärkeänä, että 
poistetaan esteet, joiden vuoksi kaikki eivät pysty käyttämään verkkoa; korostaa, että 
digitaalista lukutaitoa on parannettava etenkin niiden ihmisten keskuudessa, joilla 
tietoteknisten perustaitojen puuttuminen on yleistä;

4. kehottaa kehittämään erityisiä ohjelmia ja sähköisten viranomaispalvelujen järjestelmiä, 
joiden tavoitteena on suojata ja edistää paikallista, alueellista, etnistä ja kielellistä 
monimuotoisuutta;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan kansalaiset, yritykset, paikallisviranomaiset 
ja koulutuslaitokset aktiivisesti mukaan sähköisen hallinnon käyttäjälähtöisten 
järjestelmien kehittämiseen niin, että mahdollisuuksien mukaan käytetään avoimen 
lähdekoodin ohjelmistoja ja yhteentoimivia normeja edistäen täten osallistuvaa 
demokratiaa ja rakentaen luottamusta demokraattisiin hallintomuotoihin;

6. huomauttaa, että toimivat sähköiset viranomaispalvelut edellyttävät hallintomenettelyjen 
kattavaa integrointia ja optimoimista niin, että otetaan huomioon oikeus paikalliseen 
itsehallintoon kaikilla hallinnollisilla ja poikkihallinnollisilla tasoilla;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota julkaisemaan julkisesti rahoitettavia tietoja 
sellaisessa muodossa, että niitä voidaan lukea koneellisesti (ja tosiaikaisesti) avoimien 
lähdekoodien avulla, jotta mahdollistetaan julkisen sektorin tietojen innovatiivinen 
uudelleenkäyttö yliopistoissa, opiskelijat mukaan luettuina, ja tutkimuksessa ja yritysten 
kehittämisen yhteydessä sekä suuren yleisön toimesta lisäten näin myös avoimuutta;

8. huomauttaa, ettei vieläkään ole selvää määritelmää termille "julkiset hallinnolliset tiedot" 
ja että sen tarkan merkityksen selventämiseksi on pikaisesti päästävä yhteisymmärrykseen 
julkisen keskustelun kautta;

9. kehottaa komissiota tekemään kaikkensa, jotta voidaan varmistaa, että koulutus- ja 
kulttuurilaitokset pysyvät direktiivin 2003/98/EY soveltamisalan ulkopuolella;
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10. korostaa, että koulutus- ja kulttuurilaitosten tietojenkäsittelyjärjestelmissä henkilötietoihin 
on liitettävä henkilökohtaiset käyttöoikeudet, jotta niitä voidaan suojata luvattomalta 
käytöltä;

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään unionin koulutuslaitoksissa avoimia 
opetusohjelmistoja, jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja kehittää verkkoalustoja 
koulujen opetusmateriaaliin ja -resursseihin liittyvän yhteistyön tekemiseksi niin, että 
järjestelmä on avoin opiskelijoille ja että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon 
tietosuojaa ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt;

12. kannustaa jäsenvaltioita, joissa sähköisiä palveluja on kehitetty vain vähän tai ei lainkaan, 
ottamaan käyttöön ja kehittämään sähköisiä viranomaispalveluja, koska se on tehokas 
keino julkisen sektorin hallinnollisten kustannusten karsimiseksi;

13. ilmaisee huolensa digitaalisen lukutaidottomuuden jatkuvasti korkeasta tasosta
Euroopassa, mikä rajoittaa huomattavasti digitaalisesta teknologiasta saatavia hyötyjä, ja 
kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään koulutusjärjestelmiinsä digitaalisen lukutaidon sekä 
siihen liittyviä laaja-alaisia taitoja sekä investoimaan siihen, että kansalaisille voidaan 
tarjota digitaalista koulutusta iästä riippumatta;

14. panee merkille, että sähköisiä viranomaispalveluja koskevat hankkeet usein ylittävät niille 
varatun budjetin, ja kehottaa komissiota pitämään mielessä, että nämä hankkeet on tärkeää
pitää toimintabudjettiensa rajoissa;

15. korostaa, että on tärkeää tarjota sähköisiä viranomaispalveluja, jotka mahdollistavat sen, 
että EU:n kansalaiset voivat toimia yrittäjinä, opiskella ja työskennellä kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja huomauttaa, että näiden palvelujen olisi myötävaikutettava julkisten 
menojen vähentämiseen.
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