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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 poprawiają dostęp do 
informacji o usługach publicznych i strategiach politycznych, do komunikatów 
rządowych, kultury i edukacji, jak również przyczyniają się do skutecznego działania 
rządu i większej demokratyzacji poprzez włączenie obywateli w proces tworzenia 
polityki;

2. podkreśla potrzebę kształcenia w dziedzinie technologii cyfrowych oraz zaufania, co 
prowadzi do integracyjnej i dostępnej dla wszystkich administracji elektronicznej 
uwzględniającej zaangażowanie obywateli;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego angażowania obywateli, 
przedsiębiorców i placówek edukacyjnych w kształtowanie przyjaznych dla użytkownika 
platform administracji elektronicznej przy zastosowaniu oprogramowania typu open
source i norm interoperacyjnych;

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję do publikowania danych, których gromadzenie 
sfinansowano ze źródeł publicznych, w formie umożliwiającej odczyt mechaniczny (w 
czasie rzeczywistym) w ramach otwartych licencji, by umożliwić innowacyjne ponowne 
wykorzystywanie informacji sektora publicznego naukowcom, badaczom, 
przedsiębiorcom i ogółowi społeczeństwa; 

5. wzywa Komisję do uwzględnienia placówek edukacyjnych i kulturalnych w zakresie 
dyrektywy 2003/98/WE i do dotowania lub stymulowania inwestycji w potrzebujących 
tego obszarach;

6. wzywa państwa członkowskie do opracowywania ogólnie dostępnego oprogramowania 
kursowego dla europejskich placówek edukacyjnych, by wymieniać się informacjami
w zakresie najlepszych metod postępowania oraz tworzyć internetowe platformy 
współpracy oferujące uczniom bezpłatne i edytowalne (ewentualnie wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel) szkolne materiały edukacyjne; 

7. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia edukacji w zakresie technologii 
cyfrowych i umiejętności przekrojowych w systemie edukacji.


