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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, že celoevropské platformy elektronické správy zlepšují přístup k informacím 
veřejného sektoru, politikám, správním sdělením, kultuře a vzdělávání, přispívají k 
účinnosti správy a posilují demokratizaci tím, že občanům umožňují zapojit se do procesu 
tvorby politik;

2. zdůrazňuje, že k dosažení elektronické správy přístupné pro všechny je nezbytná 
počítačová gramotnost a důvěra, jež umožní zapojení občanů;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně zapojovaly občany, podniky a vzdělávací 
instituce do rozvoje platforem elektronické správy zaměřených na uživatele, a to 
použitím softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a standardů zajišťujících 
interoperabilitu; 

4. 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 pro rozvoj věd, obchodu nebo pro širokou veřejnost; 

5. vyzývá Komisi, aby do působnosti směrnice 2003/98/ES zahrnula vzdělávací instituce a 
kulturní zařízení a v případě potřeby poskytovala dotace nebo podporovala investice;

6. 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, které by byly pro studenty 
bezplatné a umožňovaly editaci (jež by mohla být omezena jen na kvalifikované 
pracovníky); 

7. vyzývá členské státy, aby počítačovou gramotnost a průřezové dovednosti začlenily do 
svých vzdělávacích systémů. 


