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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat pan-Europese e-overheidsplatforms de toegang tot overheidsinformatie, 
beleidsinformatie, mededelingen van de overheid, cultuur en onderwijs 
vergemakkelijken, en bijdragen tot meer efficiency van de overheid en meer democratie 
doordat burgers meer zeggenschap krijgen in de beleidsvorming;

2. onderstreept de noodzaak van digitale vaardigheden en vertrouwen in computers om 
inclusief en toegankelijk e-bestuur tot stand te brengen dat de participatie van de burger 
mogelijk maakt;

3. roept de Commissie en de lidstaten op de burger, het bedrijfsleven en het onderwijs actief 
te betrekken bij de ontwikkeling van gebruikersgestuurde e-overheidplatforms, met 
gebruikmaking van open source software en interoperabele normen;

4. roept de lidstaten en de Commissie op door de overheid gefinancierde informatie in een 
machineleesbaar formaat (en in real time) te publiceren via open vergunningen, ten einde 
innoverend hergebruik mogelijk te maken van overheidsinformatie door de academische 
wereld en ten behoeve van onderzoek, bedrijfsontwikkeling en het publiek; 

5. dringt er bij de Commissie op aan onderwijsinstellingen en culturele instellingen onder 
het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/98/EG te laten vallen en waar nodig subsidie 
toe te kennen of investeringen te bevorderen; 

6. roept de lidstaten op in Europese onderwijsinstellingen open lesmateriaal te ontwikkelen, 
beste praktijken uit te wisselen en online-platforms op te zetten voor samenwerking op 
het gebied van materiaal voor schoolonderwijs dat gratis is voor leerlingen en vrijelijk 
kan worden bewerkt (eventueel beperkt tot gekwalificeerd personeel); 

7. roept de lidstaten op digitale en transversale vaardigheden in het onderwijsstelsel op te 
nemen. 


