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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att EU-omfattande e-förvaltningsplattformar kan förbättra 
tillgången till information från den offentliga sektorn och politiken, kontakten med 
förvaltningar och offentliga myndigheter och med kultur- och utbildningssektorn samt 
bidra till effektiv förvaltning och insyn och rörlighet på den inre marknaden samtidigt 
som demokratin stärks genom att medborgarna får ökat inflytande i den politiska 
beslutsprocessen.

2. Europaparlamentet understryker att den digitala klyftan måste beaktas och motverkas.

3. Europaparlamentet understryker att för att e-förvaltningen ska bli inkluderande och 
tillgänglig för alla så måste den digitala kompetensen och tilliten främjas så att det blir 
lättare för medborgarna att vara delaktiga. Parlamentet betonar att den digitala 
kompetensen måste förbättras, först och främst bland personer som tenderar att sakna 
grundläggande e-kompetens.

4. Europaparlamentet begär att särskilda program och e-förvaltningsplattformar tas fram i 
syfte att skydda och främja lokal, regional, etnisk och språklig mångfald.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt involvera 
medborgare, företagen, lokala myndigheter och utbildningsinrättningar i att utveckla 
användarstyrda e-förvaltningsplattformar, där så är möjligt med hjälp av programvara 
med öppen källkod och interoperabla standarder, och på så sätt främja deltagardemokrati 
och bygga upp förtroendet för demokratiska förvaltningsformer.

6. Europaparlamentet framhåller att en framgångsrik e-förvaltning kräver en omfattande 
integrering och optimering av förvaltningsprocesserna där hänsyn tas till rätten till 
kommunalt självstyre på och tvärsöver alla förvaltningsnivåer.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att offentliggöra 
offentligt finansierade uppgifter i maskinläsbar form (och i realtid) enligt öppna licenser 
för att möjliggöra att information från den offentliga sektorn kan återanvändas innovativt 
av den akademiska världen, inklusive av studenter, och allmänheten, och för forskning 
och företagsutveckling, och på så sätt öka öppenheten.

8. Europaparlamentet påpekar att det ännu inte finns någon entydig definition av begreppet 
”offentliga förvaltningsuppgifter” och att man omedelbart, i syfte att fastställa den exakta 
betydelsen, måste nå ett samförstånd genom en offentlig diskussion.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt för att se till att utbildnings- och 
kulturinrättningar inte heller i fortsättningen omfattas av tillämpningsområdet för 
direktiv 2003/98/EG.

10. Europaparlamentet betonar att personuppgifter som behandlas genom offentliga 
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förfaranden inom utbildnings- och kulturinrättningar måste omfattas av individuell 
åtkomsträtt så att man förhindrar att obehöriga får tillgång till dessa uppgifter.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla en öppen programvara för 
utbildningar vid europeiska läroanstalter, att utbyta bästa metoder och att utveckla 
internetbaserade plattformar för samarbete om utbildningsmaterial och -resurser, gratis 
för studenter med hänsyn till gällande bestämmelser för uppgiftsskydd och upphovsrätt.

12. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att införa och vidareutveckla 
e-förvaltning i medlemsstater där denna är mindre eller inte alls utvecklad, eftersom det 
är ett effektivt sätt att minska förvaltningskostnaderna i den offentliga sektorn.

13. Europaparlamentet uttrycker oro över att den digitala analfabetismen i Europa ligger kvar 
på höga nivåer, vilket i betydande grad begränsar de potentiella förtjänsterna med den 
digitala tekniken. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta digital kompetens och 
relaterade korsövergripande färdigheter bli en del av sina utbildningssystem och att 
investera i digital utbildning för alla, oavsett ålder.

14. Europaparlamentet konstaterar att e-förvaltningsprojekten har en tendens att överskrida 
budgeten och uppmanar kommissionen att komma ihåg hur viktigt det är att dessa projekt 
hålls inom den driftsbudget som fastställts.

15. Europaparlamentet understryker vikten av att tillgängliggöra e-förvaltningstjänster så att 
EU-medborgarna kan bedriva ekonomisk verksamhet, studera och arbeta i alla 
medlemsstater och påminner om att dessa tjänster bör leda till minskade offentliga 
utgifter.
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