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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Assinala que as plataformas pan-europeias de administração em linha facilitam o acesso 
às informações do sector público (ISP), às políticas, à comunicação da administração 
pública, à cultura e à educação, contribuindo ainda para a eficácia da própria 
administração pública e para o reforço da democratização, ao intensificarem o papel do 
cidadão no processo de decisão política;

2. Destaca a necessidade de literacia digital e espera alcançar uma governação em linha 
inclusiva e acessível aos cidadãos;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a envolverem activamente os cidadãos, as 
empresas e os estabelecimentos de ensino na criação de plataformas de administração em 
linha orientadas para o utilizador, recorrendo a software de fonte aberta e a normas 
interoperáveis;

4. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a publicarem os resultados das investigações 
financiadas pelo sector público em suporte legível por máquina (e em tempo real) e com 
autorizações abertas, visando a reutilização inovadora da informação do sector público 
pelo meio universitário e para fins de investigação, desenvolvimento empresarial e para 
informação do público em geral; 

5. Solicita à Comissão que inclua estabelecimentos de ensino e instituições culturais no 
âmbito de aplicação da Directiva 2003/98/CE e que preveja subsídios ou estimule o 
investimento sempre que necessário;

6. Insta os Estados-Membros a desenvolverem material didáctico multimédia nos 
estabelecimentos de ensino europeus, com vista ao intercâmbio de boas práticas e à 
criação de plataformas em linha para a colaboração no domínio de materiais escolares, 
gratuitos para estudantes e abertos para edição (eventualmente limitada a pessoal 
qualificado); 

7. Incentiva os Estados-Membros a integrarem a literacia digital e as competências 
transversais nos seus sistemas educativos. 


