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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy

1. zdůrazňuje skutečnost, že celoevropské platformy elektronické správy by mohly usnadnit 
přístup k informacím veřejného sektoru, politikám, sdělením správy a veřejných orgánů, 
kultuře a vzdělávání, přispět k účinnosti a transparentnosti správy a k mobilitě v rámci 
jednotného trhu a zároveň posílit demokratizaci tím, že občanům umožní zapojit se do 
procesu tvorby politik;

2. zdůrazňuje, že je nezbytné zohlednit digitální propast a bojovat proti ní; 

3. zdůrazňuje, že v souvislosti se snahou dosáhnout inkluzívní a dostupné elektronické 
správy je třeba podporovat digitální gramotnost a důvěru, aby se usnadnilo zapojení nebo 
účast občanů; považuje v tomto ohledu za nezbytně nutné bojovat s překážkami, které 
části populace znemožňují přístup k internetu; zdůrazňuje skutečnost, že digitální 
gramotnost je třeba zlepšit, a to zejména u lidí, kterým často chybí i základní znalost práce 
na počítači nebo s internetem;

4. požaduje vytvoření zvláštních programů a platforem elektronické správy s cílem chránit a 
prosazovat místní, regionální, etnickou a jazykovou rozmanitost;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně zapojovaly občany, podniky, místní orgány a 
vzdělávací instituce do rozvoje platforem elektronické správy zaměřených na uživatele a 
používaly software s otevřeným zdrojovým kódem a standardy zajišťující interoperabilitu 
všude tam, kde je to možné, a podpořily tak participativní demokracii a budovaly důvěru v 
demokratické formy veřejné správy;

6. upozorňuje, že úspěšná elektronická správa vyžaduje komplexní začlenění 
administrativních postupů a jejich optimalizaci, jež zohledňuje právo na místní 
samosprávu na všech úrovních;

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby údaje financované z veřejných prostředků 
zveřejňovaly ve strojově čitelném formátu (a v reálném čase) pomocí otevřených licencí, 
aby tak informace veřejného sektoru mohly být opětovně využity v akademickém 
prostředí, a to i studenty, širokou veřejností a pro rozvoj věd, obchodu nebo pro širokou 
veřejnost, čímž se také zvýší transparentnost;

8. upozorňuje, že dosud neexistuje jednoznačná definice termínu „veřejné správní údaje“ a 
že je nezbytné dosáhnout formou veřejných diskuzí vzájemného pochopení, aby se 
objasnil přesný význam této definice;

9. vyzývá Komisi, aby vynaložila veškeré úsilí o zajištění toho, aby vzdělávací instituce a 
kulturní zařízení zůstaly i nadále vyloučeny z působnosti směrnice 2003/98/ES;

10. zdůrazňuje, že pokud se ve vzdělávacích institucích a kulturních zařízeních uplatňují 
postupy zpracování údajů, musí se na osobní údaje vztahovat právo individuálního 
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přístupu, aby údaje byly chráněny před neoprávněným užitím;

11. vyzývá členské státy, aby na evropských vzdělávacích institucích vytvořily otevřený 
výukový software, aby si vyměňovaly osvědčené postupy a vytvořily online platformy pro 
spolupráci na školních vzdělávacích materiálech a zdrojích, které by byly pro studenty 
bezplatné a řádně zohledňovaly předpisy na ochranu údajů a autorských práv;

12. doporučuje členským státům, aby zavedly a dále rozvíjely elektronickou správu 
v členských státech, v nichž jsou tyto služby rozvinuty jen málo nebo vůbec, neboť se 
jedná o účinný nástroj snižování administrativních nákladů ve veřejném sektoru;

13. vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající rozsáhlou počítačovou negramotností v Evropě, 
která výrazně omezuje výhody, jež digitální technologie nabízí, a vyzývá členské státy, 
aby počítačovou gramotnost a související průřezové dovednosti začlenily do svých 
vzdělávacích systémů a investovaly do počítačových školení osob bez ohledu na věk;  

14. konstatuje, že projekty elektronické správy mají tendenci přečerpávat rozpočet, a vyzývá 
Komisi, aby vzala v potaz skutečnost, že je nezbytné udržet výdaje na tyto projekty v 
rámci provozních rozpočtů, které na ně byly vyčleněny;

15. zdůrazňuje, že je důležité poskytovat služby elektronické správy, které občanům EU 
umožňují podnikat, studovat a pracovat ve všech členských státech, a poukazuje na 
skutečnost, že tyto služby by měly přispívat ke snižování veřejných výdajů.
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