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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι πανευρωπαϊκές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
βελτιώνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (PSI), στις πολιτικές, 
στην επικοινωνία της κυβέρνησης, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση, και συμβάλλουν 
στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης και στην ενίσχυση της δημοκρατίας 
ενδυναμώνοντας τον ρόλο των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικών,

2. τονίζει την ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό και για εμπιστοσύνη στην ψηφιακή 
τεχνολογία προκειμένου να επιτευχθεί ολοκληρωμένη και προσβάσιμη ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση η οποία θα καθιστά δυνατή τη συμμετοχή των πολιτών·

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή 
πολιτών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με βάση τις ανάγκες των χρηστών, με τη 
χρήση λογισμικού ανοικτής πηγής και διαλειτουργικά πρότυπα·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημοσιοποιούν τα δεδομένα που
λαμβάνουν με χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους σε μορφή αναγνώσιμη από 
μηχάνημα (σε πραγματικό χρόνο) και με «ανοικτές άδειες», έτσι ώστε να καθίσταται 
δυνατή η καινοτόμος επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα από 
τους πανεπιστημιακούς κύκλους, με στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και 
για το ευρύ κοινό· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/98/ΕΚ και να παράσχει ενισχύσεις ή να δώσει 
κίνητρα για επενδύσεις όπου χρειάζεται·

6. ζητά από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ανοικτό εκπαιδευτικό λογισμικό σε ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν 
επιγραμμικές πλατφόρμες για τη συνεργασία στον τομέα του εκπαιδευτικού υλικού των 
σχολείων, η πρόσβαση στο οποίο θα είναι ελεύθερη για τους μαθητές και το οποίο θα 
είναι επεξεργάσιμο (ενδεχομένως μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό)· 

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τον ψηφιακό γραμματισμό και τις εγκάρσιες 
δεξιότητες στα εκπαιδευτικά συστήματα. 


