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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que as plataformas pan-europeias de administração em linha poderiam facilitar o 
acesso às informações do sector público (ISP), às políticas, à comunicação da 
administração e das autoridades públicas, à cultura e à educação, contribuindo ainda para 
a eficácia da própria administração pública, para a transparência e a mobilidade no 
mercado único e para o reforço da democratização, simultaneamente intensificando o 
papel do cidadão no processo de decisão política;

2. Salienta a necessidade de ter em conta o fosso digital e de, ao mesmo tempo, o combater; 

3. Destaca a necessidade de incentivar a literacia e a confiança digital para facilitar o 
envolvimento e a participação dos cidadãos tendo em vista alcançar uma governação em 
linha inclusiva e acessível; considera que, neste contexto, é essencial sanar os obstáculos 
que impedem uma parte da população de se "conectar"; sublinha o facto de que é preciso 
melhorar a literacia digital, antes de mais entre pessoas que têm tendência a não dominar 
as competências digitais básicas;

4. Solicita o desenvolvimento de programas e plataformas de administração em linha 
específicos com o objectivo de proteger e promover a diversidade local, regional, étnica e 
linguística;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a envolverem activamente os cidadãos, as 
empresas, as autoridade locais e os estabelecimentos de ensino na criação de plataformas 
de administração em linha orientadas para o utilizador, recorrendo a software de fonte 
aberta e a normas interoperáveis, assim promovendo, sempre que possível, a democracia 
participativa e criando confiança nas formas democráticas de governação;

6. Salienta que o êxito da administração em linha pressupõe a integração e optimização totais 
dos processos administrativos, no respeito do direito à autonomia local, a todos os níveis e 
de forma transversal;

7. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a publicarem os resultados das investigações 
financiadas pelo sector público em suporte legível por máquina (e em tempo real) e com 
autorizações abertas, visando a reutilização inovadora da informação do sector público 
pelo meio universitário, incluindo estudantes e o público em geral, e para fins de 
investigação e desenvolvimento empresarial, reforçando, assim, igualmente a 
transparência;

8. Chama a atenção para o facto de ainda não existir uma definição clara do conceito de 
“dados da administração pública”, sendo necessário, para clarificar o seu exacto 
significado, chegar a um entendimento comum através de um debate público;

9. Solicita à Comissão que faça tudo o que estiver ao seu alcance para manter os 
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estabelecimentos de ensino e instituições culturais excluídos do âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/98/CE;

10. Salienta que os dados pessoais tratados no âmbito de procedimentos públicos em 
instituições de ensino e estabelecimentos culturais devem ser sempre abrangidos por 
direitos individuais de acesso, de modo a protegê-los contra utilizadores não autorizados;

11. Insta os Estados-Membros a desenvolverem software educativo nos estabelecimentos de 
ensino europeus, com vista ao intercâmbio de boas práticas e à criação de plataformas em 
linha para a colaboração no domínio de materiais e recursos escolares, gratuitos para 
estudantes e que tenham em devida atenção a protecção de dados e os direitos de autor;

12. Incentiva os Estados-Membros a introduzirem e a desenvolverem o governo digital nos 
Estados-Membros em que este esteja menos desenvolvido ou nem sequer exista, visto que 
se trata de uma ferramenta eficiente de reduzir os custos administrativos no sector público;

13. Manifesta a sua preocupação face ao elevado nível de iliteracia digital persistente na 
Europa, que está a limitar grandemente os benefícios trazidos por esta tecnologia, e 
incentiva os Estados-Membros a integrarem a literacia digital e as competências 
transversais nos seus sistemas educativos e a investirem na formação digital dos 
respectivos cidadãos, independentemente da sua idade. 

14. Observa que os projectos de administração em linha tendem a exceder os respectivos 
orçamentos e insta a Comissão a ter em consideração a importância de manter esses 
projectos dentro dos limites orçamentais que lhes foram impostos;

15. Salienta a importância de prestar serviços de administração pública em linha que 
permitam aos cidadãos da União Europeia criar uma empresa, estudar e trabalhar em 
todos os Estados-Membros, e afirma que estes serviços devem contribuir para a redução 
da despesa pública.
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