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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi lahko platforme vseevropske e-uprave omogočile dostop do informacij o 
javnih storitvah, politik, vladnih sporočil in sporočil javnih organov, kulture in 
izobraževanja ter prispevale k vladni učinkovitosti in preglednosti, mobilnosti na enotnem 
trgu in večji demokratičnosti, saj dajejo državljanom pomembnejšo vlogo pri oblikovanju 
politike;

2. poudarja, da je treba upoštevati digitalno ločnico in si prizadevati za njeno odpravo; 

3. poudarja, da je treba za dosego vključujočega in dostopnega e-upravljanja spodbujati 
digitalno pismenost in zaupanje, ki bosta poenostavljala udeležbo ali sodelovanje 
državljanov; v zvezi s tem meni, da je bistveno spopasti se z ovirami, zaradi katerih del 
prebivalstva ni povezan s spletom; poudarja, da je treba digitalno pismenost izboljšati, 
predvsem med ljudmi, ki nimajo osnovnega e-znanja;

4. poziva k razvoju posebnih programov in platform e-uprave, da bi se ohranila in 
spodbujala lokalna, regionalna, etnična ter jezikovna raznolikost;

5. poziva Komisijo in države članice, naj dejavno vključijo državljane, podjetja, lokalne 
organe in izobraževalne ustanove v razvoj uporabniku prilagojenih platform e-uprave ter 
pri tem, kjer je le mogoče, uporabijo odprtokodno programsko opremo in interoperabilne 
standarde, s tem pa spodbujajo participativno demokracijo in gradijo zaupanje v 
demokratične oblike vladanja;

6. poudarja, da uspešna e-uprava terja celovito povezovanje in optimizacijo upravnih 
postopkov ob upoštevanju pravice do lokalne samouprave na vseh ravneh uprave;

7. poziva države članice in Komisijo, naj objavijo javno financirane podatke v strojno čitljivi 
obliki (in v realnem času) z odprto licenco, da bo mogoče informacije javnega sektorja 
inovativno ponovno uporabiti na akademskem področju, tudi za študente, ter za splošno 
javnost, raziskave in razvoj podjetij, s čimer se bo povečala tudi preglednost;

8. poudarja, da še vedno ni jasne opredelitve izraza „javni upravni podatki“ in da je treba za 
razjasnitev njegovega natančnega pomena z javno razpravo oblikovati skupno 
razumevanje;

9. poziva Komisijo, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bodo izobraževalni zavodi in 
kulturne ustanove ostali zunaj področja uporabe Direktive 2003/98/ES;

10. poudarja, da morajo biti osebni podatki pri javnih strukturah za obdelavo podatkov v 
izobraževalnih institucijah in kulturnih ustanovah zaščiteni s pravicami do dostopa, 
vezanimi na posameznika, da bi te podatke zaščitili pred nepooblaščeno uporabo;

11. poziva države članice, naj razvijejo odprto didaktično programsko opremo v evropskih 
izobraževalnih ustanovah, si izmenjajo primere najboljše prakse ter razvijejo spletne 
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platforme za sodelovanje glede šolskega gradiva in virov, ki bodo za študente brezplačni, 
pri tem pa upoštevajo določbe o varstvu podatkov in avtorskih pravicah;

12. spodbuja države članice, naj uvedejo in nadalje razvijajo e-upravo v državah članicah, v 
katerih je manj razvita ali ni razvita, saj je učinkovito sredstvo za znižanje upravnih 
stroškov v javnem sektorju;

13. izraža zaskrbljenost zaradi še vedno visoke ravni digitalne nepismenosti v Evropi, ki zelo 
omejuje prednosti digitalne tehnologije, ter poziva države članice, naj v svoje 
izobraževalne sisteme vključijo digitalno opismenjevanje in s tem povezana 
medpredmetna znanja in veščine ter vlagajo v digitalno opismenjevanje ljudi ne glede na 
starost;

14. ugotavlja, da projekti e-uprave pogosto presežejo proračun, in poziva Komisijo, naj 
upošteva, da je pomembno takšne projekte ohraniti v mejah operativnega proračuna, ki 
jim je dodeljen;

15. poudarja, kako pomembno je zagotavljanje storitev e-uprave, ki državljanom EU 
omogočajo poslovanje, izobraževanje in delo v vseh državah članicah, ter da bi morale te 
storitve prispevati k zmanjšanju javne porabe.
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