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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas mēroga e-pārvaldības platformas varētu uzlabot piekļuvi publiskā 
sektora informācijai, politikas nostādnēm, valdības un publisko iestāžu paziņojumiem, 
kultūrai un izglītībai, kā arī veicina valsts pārvaldes efektivitāti, pārredzamību un 
mobilitāti vienotajā tirgū, un tajā pašā laikā palielina demokrātiju, dodot iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties politikas veidošanas procesā;

2. uzsver, ka jāņem vērā un jānovērš digitālā plaisa; 

3. uzsver, ka, cenšoties panākt iekļaujošu un pieejamu e-pārvaldību, jāsekmē digitālā 
kompetence un uzticēšanās, kas veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos vai piedalīšanos; 
uzskata, ka šajā sakarībā ir būtiski novērst šķēršļus, kuru dēļ daļa iedzīvotāju nevar 
izmantot tiešsaistes piekļuvi; uzsver, ka digitālā kompetence pirmām kārtām un 
galvenokārt jāuzlabo tiem cilvēkiem, kuriem trūkst pamata e-prasmju;

4. aicina izstrādāt īpašas programmas un e-pārvaldības platformas, kuru mērķis būtu 
aizsargāt un veicināt vietējo, reģionālo, etnisko un valodu daudzveidību;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi iesaistīt iedzīvotājus, uzņēmumus, vietējās iestādes 
un izglītības iestādes lietotāju vajadzībām atbilstošas e-pārvaldības platformu izstrādē, 
kurās, ja iespējams, izmanto atklāto pirmkoda programmatūru un savietojamus standartus, 
tādējādi veicinot līdzdalības demokrātiju un stiprinot uzticēšanos demokrātiskām 
pārvaldības formām;

6. norāda, ka sekmīgai e-pārvaldībai ir nepieciešama visaptveroša tādu administratīvo 
procedūru integrācija un optimizācija, kurās ņemtas vērā tiesības uz vietējo pašpārvaldi 
visos līmeņos;

7. aicina dalībvalstis un Komisiju publicēt publiski finansētus datus mašīnlasāmā (un 
reāllaika) formā atbilstoši atklātām licencēm, lai radītu iespēju akadēmiskām aprindām, 
tostarp studentiem, un plašai sabiedrībai, kā arī pētnieciskos un uzņēmumu attīstības 
nolūkos inovatīvā veidā atkārtoti izmantot publiskā sektora informāciju, tādējādi arī 
uzlabojot pārredzamību;

8. norāda, ka joprojām skaidri nav definēts jēdziens „publiski administratīvie dati” un ka 
publiskās diskusijās ir jāpanāk kopēja šā jēdziena izpratne, lai precizētu tā nozīmi;

9. aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka izglītības un kultūras iestādes arī 
turpmāk būtu ārpus Direktīvas 2003/98/EK darbības jomas;

10. uzsver, ka tad, ja datu apstrādes procedūras tiek izmantotas izglītības un kultūras iestādēs, 
uz personas datiem jāattiecina individuālās piekļuves tiesības, lai šos datus aizsargātu no 
neatļautas izmantošanas;

11. aicina dalībvalstis izstrādāt atklātu izglītības programmatūru Eiropas izglītības iestādēs, 
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apmainīties ar labāko praksi un pilnveidot tiešsaistes platformas sadarbībai attiecībā uz 
skolu mācību materiāliem un resursiem, kuri ir brīvi pieejami audzēkņiem un studentiem 
un attiecībā uz kuriem pienācīgi ņemti vērā datu aizsardzības un autortiesību noteikumi;

12. mudina dalībvalstis ieviest un turpināt attīstīt e-pārvaldību tajās dalībvalstīs, kurās tā ir 
mazāk attīstīta vai nav attīstīta vispār, jo e-pārvaldība ir efektīvs līdzeklis administratīvo 
izmaksu samazināšanai publiskajā sektorā;

13. pauž bažas par Eiropā joprojām augsto digitālās nekompetences līmeni, kas lielā mērā 
ierobežo to priekšrocību izmantošanu, kuras piedāvā digitālās tehnoloģijas, un mudina 
dalībvalstis digitālo kompetenci un attiecīgās starpnozaru iemaņas iekļaut savās mācību 
programmu sistēmās, kā arī ieguldīt līdzekļus iedzīvotāju digitālajā izglītošanā neatkarīgi 
no viņu vecuma;  

14. atzīmē, ka e-pārvaldības projektu īstenošanā vērojama tendence pārtērēt budžeta līdzekļus, 
un aicina Komisiju ņemt vērā, ka, īstenojot šādus projektus, svarīgi ir ievērot tiem 
piešķirto darbības budžetu;

15. uzsver, ka ir svarīgi sniegt e-pārvaldības pakalpojumus, kuri ES iedzīvotājiem dod iespēju 
veikt uzņēmējdarbību, mācīties un strādāt visās dalībvalstīs, un norāda, ka šiem 
pakalpojumiem būtu jāveicina publisko izdevumu samazināšana.
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