
AD\883175RO.doc PE472.190v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru cultură și educație

2011/2178(INI)

18.11.2011

AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la o piață unică digitală competitivă - guvernarea electronică ca vârf 
de lance
(2011/2178(INI))

Raportoare pentru aviz: Marietje Schaake



PE472.190v02-00 2/5 AD\883175RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\883175RO.doc 3/5 PE472.190v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că platformele paneuropene de guvernare electronică ar putea facilita 
accesul la informațiile din sectorul public (ISP), la politici, la comunicările autorităților 
publice și la cultură și educație, contribuind, de asemenea, la eficiența și transparența 
administrației publice și la mobilitatea în cadrul pieței unice și îmbunătățind procesul de 
democratizare prin participarea cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor;

2. subliniază faptul că este necesar să se țină seama de decalajul digital și să se facă eforturi 
pentru combaterea acestuia; 

3. subliniază că este necesar, în vederea asigurării unei guvernări electronice incluzive și 
accesibile, să se încurajeze alfabetizarea digitală și încrederea în acest domeniu, pentru a 
facilita implicarea sau participarea cetățenilor; consideră, în acest context, că este esențial 
să se remedieze obstacolele din cauza cărora o parte a populației nu folosește serviciile 
online; subliniază faptul că trebuie îmbunătățită alfabetizarea digitală, în primul rând în 
rândul persoanelor care tind să nu dispună de competențe electronice elementare;

4. solicită să se elaboreze programe și platforme speciale de guvernare electronică, în scopul 
protejării și promovării diversității locale, regionale, etnice și lingvistice;

5. invită Comisia și statele membre să implice în mod activ cetățenii, întreprinderile, 
autoritățile locale și instituțiile de învățământ în procesul de dezvoltare a unor platforme 
de guvernare electronică axate pe utilizator, care utilizează programe informatice cu sursă 
deschisă și standarde interoperabile ori de câte ori este posibil, promovând astfel 
democrația participativă și sporind încrederea în formele de guvernare democratice;

6. subliniază că, pentru o guvernare electronică reușită, este necesară integrarea și 
optimizarea cuprinzătoare a proceselor administrative, care să țină seama de dreptul la 
autoguvernare locală la fiecare nivel și între niveluri;

7. invită statele membre și Comisia să publice datele obținute prin finanțare din fondurile 
publice într-o formă care să permită citirea lor automată (și în timp real) sub licențe 
deschise, pentru a permite reutilizarea inovatoare a informațiilor din sectorul public de 
către mediul academic, inclusiv de către studenți, și de către publicul larg, precum și în 
scopuri de cercetare și de dezvoltare a afacerilor, sporindu-se astfel și transparența;

8. subliniază faptul că nu există încă o definiție clară a conceptului de „date administrative 
publice” și că, pentru a clarifica sensul său precis, sunt necesare dezbateri publice prin 
care să se ajungă la un consens;

9. invită Comisia să depună toate eforturile posibile pentru ca instituțiile de învățământ și 
instituțiile culturale să rămână în afara domeniului de aplicare a Directivei 2003/98/CE;



PE472.190v02-00 4/5 AD\883175RO.doc

RO

10. subliniază faptul că, ori de câte ori în instituțiile culturale și de învățământ se utilizează 
proceduri de prelucrare a datelor, datele cu caracter personal trebuie să facă obiectul unor 
drepturi de acces individual pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate;

11. invită statele membre să dezvolte programe informatice educaționale cu sursă deschisă în 
cadrul instituțiilor europene de învățământ, să facă schimb de bune practici și să dezvolte 
platforme online pentru colaborarea sub aspectul materialelor și resurselor educaționale, 
care să fie gratuite pentru studenți și care să respecte în mod corespunzător normele de 
protecție a datelor și legislația privind drepturile de autor;

12. încurajează statele membre să introducă și să dezvolte în continuare guvernarea 
electronică în statele în care este mai puțin dezvoltată sau nu există, întrucât aceasta 
reprezintă un instrument eficient de reducere a costurilor administrative din sectorul 
public;

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că analfabetismul digital din Europa rămâne la 
un nivel ridicat, limitând într-o măsură semnificativă beneficiile oferite de tehnologia 
digitală, și invită statele membre să integreze alfabetizarea digitală și competențele 
transversale conexe în sistemele lor de învățământ și să investească în formarea 
cetățenilor, indiferent de vârstă, în domeniul digital;  

14. constată că proiectele legate de guvernarea electronică au tendința de a-și depăși bugetul și 
invită Comisia să țină seama de faptul că este important ca aceste proiecte să rămână în 
limitele bugetului operațional care le-a fost alocat;

15. subliniază importanța furnizării de servicii de guvernare electronică care să permită 
cetățenilor UE să conducă o întreprindere, să studieze și să lucreze în toate statele membre 
și subliniază că aceste servicii ar trebui să contribuie la reducerea cheltuielilor publice.
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