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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad visos Europos e. valdžios platformomis galėtų būti sudaromos lengvesnės 
sąlygos gauti informaciją apie viešąsias paslaugas, politiką, vyriausybės ir valdžios 
informaciją, informaciją apie kultūrą ir švietimą, taip pat prisidedama prie valdymo 
veiksmingumo ir skaidrumo, judumo bendrojoje rinkoje ir stiprinama demokratizacija 
piliečiams suteikiant galimybę dalyvauti politikos formavimo procese;

2. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į skaitmeninę atskirtį ir siekti ją pašalinti; 

3. pabrėžia, kad siekiant sukurti įtraukią ir prieinamą e. valdžią reikia skatinti skaitmeninį 
raštingumą ir pasitikėjimą, kad būtų galima paskatinti piliečių įsitraukimą ar dalyvavimą; 
teigia, kad siekiant šio tikslo svarbiausia šalinti kliūtis, dėl kurių dalis piliečių negali gauti 
skaitmeninių paslaugų; pabrėžia, kad skaitmeninį raštingumą reikia gerinti, visų pirma tų 
žmonių, kuriems trūksta pagrindinių elektroninių įgūdžių;

4. ragina kurti specialias programas ir e. valdžios platformas siekiant apsaugoti ir skatinti 
vietos, regionų, etninių grupių ir kalbų įvairovę;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai įtraukti piliečius, įmones, vietos valdžios 
institucijas ir švietimo institucijas į vartotojams skirtų e. valdžios platformų kūrimą, kai 
įmanoma naudojantis atvirąja programine įranga ir sąveikiais standartais, taip skatinant 
dalyvaujamąją demokratiją ir didinant pasitikėjimą demokratinėmis valdymo formomis;

6. nurodo, kad siekiant sėkmingos e. valdžios būtina dideliu mastu integruoti ir gerinti 
administravimo procesus, atsižvelgiant į teisę į vietos savivaldą visais administravimo 
lygmenimis ir apimant kelis lygmenis;

7. ragina valstybes nares ir Komisiją paskelbti valstybės finansuojamus duomenis 
kompiuteriu apdorojamu pavidalu (ir realiu laiku) bei naudojantis atvirosiomis 
licencijomis, siekiant sudaryti sąlygas akademinei visuomenei, įskaitant studentus, ir 
plačiajai visuomenei (taip pat siekiant mokslinių tyrimų ir verslo plėtros tikslo) 
novatoriškai pakartotinai panaudoti viešojo sektoriaus informaciją, tokiu būdu taip pat 
didinant skaidrumą;

8. nurodo, kad sąvoka „viešieji administraciniai duomenys“ iki šiol aiškiai neapibrėžta ir kad 
norint ją tiksliai apibrėžti būtina viešai diskutuojant pasiekti bendrą sutarimą;

9. ragina Komisiją imtis visų priemonių siekiant, kad Direktyva 2003/98/EB ir toliau nebūtų 
taikoma švietimo institucijoms bei kultūrinėms įstaigoms;

10. pabrėžia, kad švietimo ir kultūros įstaigose, kuriose tvarkomi viešieji duomenys, reikia 
suteikti individualias prieigos prie asmens duomenų teises, siekiant juos apsaugoti nuo 
neteisėtų naudotojų;

11. ragina valstybes nares Europos švietimo institucijose sukurti atvirą mokomąją programinę 
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įrangą, keistis geriausia patirtimi ir kurti interneto platformas, skirtas bendradarbiauti 
lavinimo medžiagos ir išteklių klausimais, kurios būtų nemokamos visiems moksleiviams 
(studentams) ir kurias sudarant būtų tinkamai atsižvelgiama į duomenų apsaugos ir autorių 
teisių taisykles;

12. ragina valstybes nares įdiegti e. valdžią ir toliau ją kurti valstybėse narėse, kuriose ji 
menkai plėtojama arba visiškai nesukurta, nes ji yra veiksminga priemonė viešojo 
sektoriaus administracinėms išlaidoms mažinti;

13. išreiškia susirūpinimą dėl vis dar didelio skaitmeninio neraštingumo lygio Europoje, dėl 
kurio labai ribojama skaitmeninės technologijos teikiama nauda, ir ragina valstybes nares 
įtraukti skaitmeninį raštingumą ir susijusius įvairias sritis apimančius įgūdžius į jų 
švietimo sistemas, taip pat investuoti į visų amžiaus grupių gyventojų skaitmeninį 
raštingumą;  

14. pažymi, kad e. valdžios projektai dažnai viršija nustatytas biudžeto ribas, ir ragina 
Komisiją atsižvelgti į tai, kad svarbu nuolat užtikrinti, kad tokie projektai neviršytų jiems 
numatyto veiklos biudžeto;

15. pabrėžia, kad svarbu teikti elektroninio administravimo paslaugas, kurios sudaro sąlygas 
Europos Sąjungos piliečiams vykdyti ūkinę veiklą, mokytis ir dirbti visose valstybėse 
narėse, ir primena, kad šios paslaugos turi prisidėti prie viešųjų išlaidų mažinimo.
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