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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. kiemeli, hogy a páneurópai e-kormányzati platformok megkönnyíthetik a közigazgatási 
információkhoz (PSI), politikákhoz, kormányzati és közigazgatási közleményekhez, a 
kultúrához és az oktatáshoz való hozzáférést, illetve hozzájárulnak a kormányzati 
hatékonysághoz, az átláthatósághoz és az egységes piacon belüli mobilitáshoz, miközben 
az állampolgároknak a politikai döntéshozatali folyamatba való bevonásával erősítik a 
demokratizálódást;

2. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a digitális szakadékot és küzdeni kell ellene; 

3. hangsúlyozza, hogy a mindenki számára elérhető e-kormányzat létrehozásához ösztönözni 
kell a digitális ismereteket és a bizalmat, megkönnyítve a polgárok bevonását vagy 
részvételét; ebben az összefüggésben lényegesnek tartja, hogy küzdjünk azon akadályok 
ellen, amelyek miatt a lakosság egy részének nincs internetes hozzáférése; hangsúlyozza, 
hogy javítani kell a digitális ismereteket, elsősorban azok körében, akik a legalapvetőbb e-
tudással sem rendelkeznek;

4. kéri különleges programok és e-kormányzati platformok kidolgozását a helyi, regionális, 
etnikai és nyelvi sokszínűség védelme és előmozdítása céljából;

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vonják be a polgárokat, vállalkozásokat, 
helyi hatóságokat és oktatási intézményeket a felhasználók által alakított e-kormányzati 
platformok fejlesztésébe, amennyiben lehetséges nyílt forráskódú szoftverek és 
interoperábilis szabványok alkalmazásával, ezzel előmozdítva a részvételi demokráciát és 
bizalmat építve a demokratikus kormányzati formák iránt;

6. rámutat, hogy a sikeres e-kormányzathoz szükség van a közigazgatási folyamatok átfogó 
integrációjára és optimalizálására, figyelembe véve a minden szinten érvényes helyi 
önkormányzatra vonatkozó jogokat;

7. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a közérdekű adatokat géppel olvasható 
formában (és valós időben), nyílt forráskódú licenszekkel tegye közzé annak érdekében, 
hogy lehetővé tegye a közigazgatási adatok innovatív újrafelhasználását az egyetemek, a 
tanulók és a nagyközönség, valamint a kutatás és a vállalkozásfejlesztés számára, javítva 
ezzel az átláthatóságot is;

8. rámutat, hogy a „közigazgatási adatok” kifejezésnek még mindig nincs egyértelmű 
meghatározása, és hogy a pontos jelentés tisztázása érdekében nyilvános vita útján kell 
közös megegyezésre jutni;

9. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak biztosítása érdekében, 
hogy az oktatási intézmények és kulturális létesítmények továbbra is a 2003/98/EK 
irányelv hatályán kívül maradjanak;
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10. hangsúlyozza, hogy amennyiben az oktatási intézményekben és kulturális 
létesítményekben adatfeldolgozási eljárást alkalmaznak, a személyes adatokra egyéni 
hozzáférési jogoknak kell vonatkozniuk az illetéktelen felhasználás megakadályozása 
érdekében;

11. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre nyílt oktatóprogramokat az európai oktatási 
intézményekben a legjobb gyakorlatok megosztása céljából, valamint az iskolai oktatási 
anyagokkal és erőforrásokkal kapcsolatos együttműködést szolgáló, a diákok számára 
ingyenes online platformok létrehozása érdekében, megfelelően figyelembe véve az 
adatvédelmi és szerzői jogi szabályokat;

12. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vezessék be és fejlesszék tovább az e-kormányzatot 
azon tagállamokban, amelyekben az csak kevéssé vagy egyáltalán nem fejlett, mivel ez 
hatékony eszköz a közszféra adminisztratív költségeinek csökkentésére;

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a digitális írástudatlanság aránya Európában továbbra is 
magas, és ez jelentősen korlátozza a digitális technológia által nyújtott előnyöket, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy illesszék bele az oktatási rendszerükbe a digitális ismeretek 
és a kapcsolódó átfogó képességek oktatását, és fektessenek be saját állampolgáraik 
életkortól független digitális képzésébe;  

14. megjegyzi, hogy az e-kormányzati projektek gyakran a tervezettnél drágábbak, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe, hogy fontos ezeket a projekteket a 
számukra előirányzott költségvetésen belül megvalósítani;

15. hangsúlyozza, hogy fontos olyan e-kormányzati szolgáltatásokat nyújtani, amelyek 
lehetővé teszik az uniós polgárok számára, hogy valamennyi tagállamban vállalkozást 
működtessenek, tanuljanak és munkát vállaljanak, és rámutat arra, hogy ezeknek a 
szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk az állami kiadások csökkentéséhez.
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