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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că platformele paneuropene de guvernare electronică îmbunătățesc 
accesul la informațiile din sectorul public (ISP), la politici, la comunicările autorităților 
publice, la cultură și educație, contribuind, de asemenea, la eficiența autorităților publice 
și consolidând democratizarea prin implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a 
politicilor;

2. subliniază nevoia de încredere și de competențe în domeniul digital în vederea asigurării 
unei guvernări electronice accesibile și cuprinzătoare pentru a permite implicare 
cetățenilor;

3. invită Comisia și statele membre să încurajeze în mod activ implicarea cetățenilor, a 
societăților comerciale și a instituțiilor de învățământ în dezvoltarea platformelor de 
guvernare electronică axate pe utilizator, utilizând software cu sursă deschisă și standarde 
interoperabile;

4. invită statele membre și Comisia să publice datele obținute prin finanțare din fondurile 
publice într-un mod care să permită citirea lor automată (și în timp real) cu licențe 
deschise, pentru a permite reutilizarea inovatoare a informațiilor din sectorul public de 
către mediul academic și în scopuri de cercetare și de dezvoltare a afacerilor, precum și a 
informațiilor destinate publicului general; 

5. invită Comisia să includă instituțiile de învățământ și instituțiile culturale în domeniul de 
aplicare a Directivei 2003/98/CE și să furnizeze subvenții sau să stimuleze investiții acolo 
unde este necesar;

6. invită statele membre să dezvolte cursuri deschise de tip Open Courseware (OCW) în 
cadrul instituțiilor europene de învățământ, să facă schimb de bune practici și să dezvolte 
platforme online pentru colaborarea sub aspectul materialelor educaționale, care să fie 
gratuite pentru studenți și deschise pentru editare (cu o eventuală restricție la personalul 
calificat); 

7. invită statele membre să integreze competențele digitale și competențe transversale în 
sistemele de învățământ. 


