
AD\883175PL.doc PE472.190v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Kultury i Edukacji

2011/2178(INI)

18.11.2011

OPINIA
Komisji Kultury i Edukacji

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja 
elektroniczna jako projekt przewodni
(2011/2178(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marietje Schaake



PE472.190v02-00 2/5 AD\883175PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\883175PL.doc 3/5 PE472.190v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisji Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że paneuropejskie platformy administracji elektronicznej mogłyby poprawić 
dostęp do informacji o usługach publicznych i strategiach politycznych, do komunikatów 
rządowych i samorządowych, kultury i edukacji, jak również przyczyniają się do 
skutecznego działania rządu, przejrzystości i mobilności w ramach jednolitego rynku,
a także większej demokratyzacji poprzez włączenie obywateli w proces tworzenia 
polityki;

2. podkreśla konieczność uwzględniania „przepaści cyfrowej”, a jednocześnie zwalczania
jej; 

3. podkreśla potrzebę zachęcania do kształcenia w dziedzinie technologii cyfrowych oraz 
potrzebę zaufania w celu osiągnięcia integracyjnej i dostępnej dla wszystkich 
administracji elektronicznej ułatwiającej zaangażowanie obywateli; w tym kontekście za 
najważniejsze uważa stawienie czoła przeszkodom, które uniemożliwiają części 
społeczeństwa dostęp do internetu; podkreśla potrzebę poprawy kształcenia w dziedzinie 
technologii cyfrowych przede wszystkim wśród osób, którym brakuje podstawowych 
umiejętności elektronicznych;

4. apeluje o opracowanie specjalnych programów i platform administracji elektronicznej
w celu ochrony i promowania różnorodności lokalnej, regionalnej, etnicznej i językowej;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego angażowania obywateli, 
przedsiębiorców, władz samorządowych i placówek edukacyjnych w kształtowanie 
przyjaznych dla użytkownika platform administracji elektronicznej przy zastosowaniu
w miarę możliwości oprogramowania typu open-source i norm interoperacyjnych, a tym 
samym do wspierania demokracji uczestniczącej i budowania zaufania w demokratyczne 
formy rządów;

6. zauważa, że skuteczna administracja elektroniczna wymaga kompleksowej integracji
i optymalizacji procedur administracyjnych przy uwzględnieniu prawa do samorządności 
lokalnej na wszystkich szczeblach administracyjnych;

7. wzywa państwa członkowskie i Komisję do publikowania danych, których gromadzenie 
sfinansowano ze źródeł publicznych, w formacie umożliwiającym odczyt mechaniczny 
(w czasie rzeczywistym) w ramach otwartych licencji, by umożliwić innowacyjne 
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego środowiskom akademickim,
w tym studentom, ogółowi społeczeństwa, badaczom i przedsiębiorcom, tym samym 
sprzyjając przejrzystości;

8. zauważa, że dotychczas nie ma jednoznacznej definicji pojęcia „otwartych danych 
administracyjnych” i że w celu jej uściślenia niezbędne jest wypracowanie wspólnego 
rozumienia tego pojęcia w drodze publicznej dyskusji;



PE472.190v02-00 4/5 AD\883175PL.doc

PL

9. wzywa Komisję do dołożenia wszelkich starań w celu utrzymania wyłączenia placówek 
edukacyjnych i kulturalnych z zakresu dyrektywy 2003/98/WE;

10. podkreśla, że w przypadku publicznego przetwarzania danych w placówkach 
edukacyjnych i kulturalnych dane osobowe muszą być zabezpieczone w drodze 
indywidualnego dostępu, by chronić je przed niepowołanym wykorzystaniem;

11. wzywa państwa członkowskie do opracowywania ogólnie dostępnego oprogramowania 
edukacyjnego dla europejskich placówek edukacyjnych, by wymieniać się informacjami
w zakresie najlepszych metod postępowania oraz tworzyć internetowe platformy 
współpracy oferujące uczniom bezpłatne szkolne materiały i zasoby edukacyjne przy 
uwzględnieniu ochrony danych osobowych i praw autorskich;

12. zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia i dalszego rozwijania administracji 
elektronicznej w państwach członkowskich, w których jest ona mniej rozwinięta lub
w ogóle nierozwinięta, gdyż stanowi ona skuteczne narzędzie ograniczania kosztów 
administracyjnych w sektorze publicznym;

13. wyraża zaniepokojenie faktem, że w Europie nadal utrzymuje się wysoki poziom 
analfabetyzmu cyfrowego, co znacznie ogranicza możliwości czerpania korzyści
z technologii cyfrowych, a także wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia 
edukacji w zakresie technologii cyfrowych i związanych z nimi umiejętności 
przekrojowych w ich systemie edukacji oraz do inwestowania w kształcenie obywateli, 
niezależnie od wieku, w dziedzinie technologii cyfrowych.

14. zauważa, że projekty dotyczące administracji elektronicznej często wykraczają poza ramy 
budżetowe, i wzywa Komisję do uwzględnienia znaczenia utrzymania takich projektów
w ramach przypisanego im budżetu operacyjnego;

15. podkreśla znaczenie udostępnienia usług administracji elektronicznej, które umożliwiają 
obywatelom Unii Europejskiej prowadzenie działalności gospodarczej oraz naukę i pracę 
we wszystkich państwach członkowskich i przypomina, że usługi te powinny przyczynić 
się do zmniejszenia wydatków publicznych.
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