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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. kiemeli, hogy a páneurópai e-kormányzati platformok javítják a közigazgatási 
információkhoz (PSI), politikákhoz, kormányzati közleményekhez, kultúrához és 
oktatáshoz való hozzáférést, illetve hozzájárul a kormányzati hatékonysághoz és erősíti a 
demokratizálódást az állampolgároknak a politikai döntéshozatali folyamatba való 
bevonásával;

2. hangsúlyozza, hogy digitális ismeretekre és bizalomra van szükség ahhoz, hogy a 
polgárok bevonását lehetővé tévő, mindenki számára elérhető e-kormányzatot hozzanak 
létre;

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vonják be a polgárokat, vállalkozásokat és 
oktatási intézményeket a felhasználók által alakított e-kormányzati platformok 
fejlesztésébe, nyílt forráskódú szoftverek és interoperábilis szabványok alkalmazásával;

4. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a közérdekű adatokat géppel olvasható 
formában (valós időben), nyílt forráskódú licenszekkel tegye közzé annak érdekében, 
hogy lehetővé tegye a közigazgatási adatok innovatív újrafelhasználását a tudomány és a 
kutatás, a vállalkozásfejlesztés és a nagyközönség számára; 

5. felkéri a Bizottságot, hogy a 2003/98/EK irányelv hatályába foglalja bele az oktatási 
intézményeket és kulturális létesítményeket, illetve szükség esetén nyújtson támogatást 
vagy ösztönözze a beruházásokat;

6. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre nyílt oktatóprogramokat az európai oktatási 
intézményekben a legjobb gyakorlatok megosztása céljából, valamint az iskolai oktatási 
anyagokkal kapcsolatos együttműködésre szolgáló, a diákok számára ingyenes és (esetleg 
csak szakképzett személyzet számára) szabadon szerkeszthető online platformok 
létrehozása érdekében; 

7. felkéri a tagállamokat, hogy illesszék bele az oktatási rendszerbe a digitális ismeretek és 
az átfogó képességek oktatását.


