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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje skutočnosť, že celoeurópske platformy elektronickej verejnej správy by mohli 
zlepšiť prístup k informáciám verejného sektora, uskutočňovaným politikám, komunikácii 
vlády a verejných orgánov, ako aj ku kultúre a vzdelávaniu a zároveň prispievajú k 
efektívnosti a transparentnosti verejnej správy a mobilite v rámci jednotného trhu a 
podporujú demokratizáciu tým, že posilňujú možnosti občanov v procese tvorby politík;

2. zdôrazňuje potrebu zohľadniť digitálnu priepasť a bojovať proti nej; 

3. zdôrazňuje, že je v súvislosti s dosiahnutím inkluzívnej a dostupnej elektronickej verejnej 
správy potrebné podnietiť digitálnu gramotnosť a dôveru s cieľom uľahčiť zapojenie alebo 
účasť občanov; v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné zaoberať sa prekážkami, ktoré 
bránia časti populácie používať internet; zdôrazňuje skutočnosť, že treba zlepšiť digitálnu 
gramotnosť, a to v prvom rade u ľudí, ktorí majú zvyčajne nedostatok základných 
elektronických zručností;

4. požaduje vytvorenie osobitných programov a platforiem elektronickej verejnej správy s 
cieľom chrániť a podporovať miestnu, regionálnu, etnickú a jazykovú rozmanitosť;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne zapájali občanov, podniky, miestne orgány a 
vzdelávacie inštitúcie do rozvoja platforiem elektronickej verejnej správy na základe 
požiadaviek ich používateľov, a to za využitia slobodného softvéru a uplatnenia noriem 
interoperability, čím budú podporovať participatívnu demokraciu a budovať dôveru v 
demokratické formy vlády;

6. poukazuje na skutočnosť, že úspešná elektronická verejná správa si vyžaduje komplexnú 
integráciu a optimalizáciu správnych postupov, ktorá zohľadní právo na miestnu 
samosprávu na všetkých úrovniach a medzi nimi;

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uverejnili údaje získané prostredníctvom verejných 
zdrojov, a to v strojovo čitateľnom formáte (a v reálnom čase) na základe otvorených 
licencií, s cieľom umožniť inovačné opakované používanie informácií verejného sektora 
akademickou obcou vrátane študentov, ako aj širokou verejnosťou,  a zároveň na 
výskumné účely a v záujme rozvoja podnikania, čím sa takisto zvýši transparentnosť;

8. poukazuje na skutočnosť, že ešte stále neexistuje jasná definícia pojmu „údaje verejnej 
správy“ a že v záujme objasnenia presného významu tohto pojmu je potrebné dospieť 
prostredníctvom verejnej diskusie k jeho jednotnému chápaniu;

9. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky možné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby vzdelávacie 
inštitúcie a kultúrne ustanovizne zostali aj naďalej vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
smernice 2003/98/ES;

10. zdôrazňuje, že pri každom využívaní postupov spracovania údajov vo vzdelávacích 
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inštitúciách a kultúrnych ustanovizniach je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa na osobné 
údaje vzťahovali individuálne prístupové práva s cieľom chrániť tieto údaje pred 
neoprávneným použitím;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vývoj otvoreného vzdelávacieho softvéru v 
európskych vzdelávacích inštitúciách, zaistili výmenu najlepších postupov a vytvorili 
online platformy spolupráce v oblasti učebných materiálov pre školy a zdrojov, ktoré by 
boli pre študentov bezplatné a náležite zohľadňovali ochranu údajov a pravidlá autorského 
práva;

12. vyzýva členské štáty, aby zaviedli a ďalej rozvíjali elektronickú verejnú správu v 
členských štátoch, kde je menej rozvinutá alebo nie je vôbec rozvinutá, pretože 
predstavuje účinný nástroj na zníženie administratívnych nákladov vo verejnom sektore;

13. vyjadruje svoje znepokojenie nad pretrvávajúcou vysokou úrovňou digitálnej 
negramotnosti v Európe, ktorá vo veľkej miere obmedzuje výhody ponúkané digitálnou 
technológiou, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby začlenili digitálnu gramotnosť a 
súvisiace prierezové zručnosti do svojich vzdelávacích systémov a investovali do 
poskytovania zaškolenia v digitálnej oblasti občanom bez ohľadu na ich vek.  

14. konštatuje, že projekty elektronickej verejnej správy majú tendenciu prekračovať 
rozpočet, a vyzýva Komisiu, aby brala na zreteľ, že je dôležité udržať takéto projekty v 
medziach prevádzkového rozpočtu, ktorý im bol pridelený;

15. zdôrazňuje, že je dôležité poskytovať služby elektronickej verejnej správy, ktoré občanom 
EÚ umožnia viesť podnik, študovať a pracovať vo všetkých členských štátoch, a poukazuje 
na to, že tieto služby by mali prispieť k zníženiu verejných výdavkov.
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