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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat pan-Europese e-overheidsplatforms de toegang tot overheidsinformatie, 
beleidsinformatie, mededelingen van de overheid, cultuur en onderwijs kunnen 
vergemakkelijken, en kunnen bijdragen tot meer efficiency en transparantie van de 
overheid, meer mobiliteit op de interne markt en meer democratie doordat burgers meer 
zeggenschap krijgen in de beleidsvorming;

2. benadrukt dat de digitale kloof in aanmerking moet worden genomen en moet worden 
gedicht;

3. onderstreept de noodzaak van digitale vaardigheden en vertrouwen in computers om 
inclusief en toegankelijk e-bestuur tot stand te brengen dat betrokkenheid en participatie 
van de burger bevordert; acht het in dit verband van groot belang de belemmeringen die er 
de oorzaak van zijn dat een deel van de bevolking nog niet online is op te heffen; 
beklemtoont dat de computervaardigheid verbeterd moet worden, in de eerste plaats bij 
mensen die de basisvaardigheden missen;

4. dringt erop aan dat er speciale programma's en e-overheidplatforms worden ontwikkeld 
om plaatselijke, regionale, etnische en taaldiversiteit te beschermen en bevorderen;

5. roept de Commissie en de lidstaten op de burger, het bedrijfsleven, lagere overheden en 
het onderwijs actief te betrekken bij de ontwikkeling van gebruikersgestuurde 
e-overheidplatforms, met gebruikmaking van open source software en interoperabele 
normen, waar dat maar mogelijk is, om aldus participerende democratie te stimuleren en 
vertrouwen in democratische bestuursvormen op te bouwen;

6. wijst erop dat e-overheid pas kan slagen met een brede integratie en optimalisering van 
bestuursprocessen, met inachtneming van het recht op gemeentelijk zelfbestuur op alle 
bestuursniveaus en op overkoepelend niveau;

7. roept de lidstaten en de Commissie op door de overheid gefinancierde informatie in een 
machineleesbaar formaat (en in real time) te publiceren via open vergunningen, om 
mogelijk te maken overheidsinformatie op innovatieve wijze hergebruikt wordt door de 
academische wereld, inclusief studenten, en het grote publiek en ten behoeve van 
onderzoek en bedrijfsontwikkeling, en aldus tevens de transparantie te bevorderen;

8. wijst erop dat er tot dusver geen eenduidige definitie van "open bestuursinformatie" 
bestaat en dat het voor een scherpere afbakening dringend gewenst is dat er via een 
openbare discussie consensus over wordt bereikt;

9. dringt er bij de Commissie op aan al het mogelijke te doen om onderwijsinstellingen en 
culturele instellingen buiten de werkingssfeer van Richtlijn 2003/98/EG te houden;
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10. beklemtoont dat in alle situaties waarin persoonsgegevens bij culturele en 
onderwijsinstellingen voorwerp van gegevensverwerkingsprocedures zijn, individuele 
toegangsrechten moeten gelden om de gegevens tegen ongeoorloofde inzage te 
beschermen;

11. roept de lidstaten op in Europese onderwijsinstellingen open educatieve software te 
ontwikkelen, beste praktijken uit te wisselen en online-platforms op te zetten voor 
samenwerking op het gebied van materiaal en hulpmiddelen voor schoolonderwijs die 
gratis zijn voor leerlingen en waarbij terdege rekening wordt gehouden met de 
regelgeving inzake gegevensbescherming en copyright;

12. spoort de lidstaten aan om e-overheid te introduceren en verder te ontwikkelen in de 
lidstaten waar dit minder of nog helemaal niet ontwikkeld is, omdat het een doelmatig 
middel is om de administratieve kosten in de publieke sector omlaag te brengen;

13. uit zijn bezorgdheid over het feit dat digibetisme in Europa nog steeds veel voorkomt, 
waardoor de voordelen van digitale technologie in onvoldoende mate kunnen worden 
benut, en roept de lidstaten op digitale vaardigheden en de daarmee samenhangende 
overkoepelende vaardigheden in hun onderwijsstelsels op te nemen en te investeren in 
computeronderwijs aan mensen, ongeacht hun leeftijd;

14. wijst erop dat e-overheidsprojecten de neiging hebben hun budget te overschrijden en 
verzoekt de Commissie oog te hebben voor de noodzaak dat dergelijke projecten binnen 
de toegemeten begroting blijven;

15. wijst op het belang van e-overheidsdiensten waardoor EU-burgers in alle lidstaten een 
bedrijf kunnen uitoefenen, kunnen studeren of werken, en wijst erop dat de 
overheidsuitgaven dankzij deze diensten kunnen dalen.
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