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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че общоевропейските платформи за електронно управление подобряват 
достъпа до информацията в обществения сектор, политиките, комуникацията на 
правителството, културата и образованието, и също така допринасят за 
ефективността на правителството и повишават демократизацията, като дават 
възможност на гражданите да участват в процеса на вземане на решения;

2. подчертава необходимостта от цифрова грамотност и се надява да бъде изградено 
приобщаващо и достъпно електронно управление, за да се позволи участието на 
гражданите;

3. призовава Комисията и държавите-членки активно да включат гражданите, 
предприятията и образователните институции в разработването на платформи за 
електронно управление, ориентирани към потребителите, използващи софтуер с 
отворен код и съвместими оперативни стандарти;

4. призовава държавите-членки и Комисията да публикуват публично финансирани 
данни във форма, подходяща за машинно четене (и в реално време) в рамките на 
отворени лицензи, за да се позволи новаторско повторно използване на 
информацията от публичния сектор от академичните среди и за 
научноизследователска дейност, развитие на предприятията и широката 
общественост; 

5. призовава Комисията да включи образователните институции и институциите от 
областта на културата в обхвата на Директива 2003/98/ЕО и да предостави  
субсидии или да стимулира инвестициите, където е необходимо;

6. призовава държавите-членки да разработят отворен дидактичен мултимедиен 
материал в европейските образователни институции, да обменят най-добри 
практики и да разработят онлайн платформи за сътрудничество в областта на 
материалите за училищно образование, безплатни за студентите и отворени за 
редактиране (евентуално с ограничения за редактиране от страна на квалифициран 
персонал); 

7. призовава държавите-членки да включат цифровата грамотност и уменията в 
различни области в образователните системи. 


