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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, že celoeurópske platformy elektronickej verejnej správy zlepšujú prístup 
k informáciám verejného sektora, uskutočňovaným politikám, komunikácii vlády, ako aj 
ku kultúre a vzdelávaniu a zároveň prispievajú k efektívnosti verejnej správy a podporujú 
demokratizáciu tým, že posilňujú možnosti občanov v procese tvorby politík;

2. zdôrazňuje potrebu digitálnej gramotnosti a dôvery v digitálnu oblasť s cieľom 
vybudovať inkluzívnu a prístupnú elektronickú verejnú správu, ktorá umožní zapojenie
občanov;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne zapájali občanov, podniky a vzdelávacie 
inštitúcie do rozvoja platforiem elektronickej verejnej správy na základe požiadaviek ich 
používateľov, a to za využitia slobodného softvéru a uplatnenia noriem interoperability;

4. 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, ako aj na výskumné účely, v záujme rozvoja podnikania a pre širokú 
verejnosť;

5. vyzýva Komisiu, aby do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES zahrnula vzdelávacie 
inštitúcie a kultúrne ustanovizne a aby v potrebných prípadoch poskytla dotácie alebo 
stimulovala investície;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vývoj otvoreného učebného softvéru v európskych 
vzdelávacích inštitúciách, zaistili výmenu najlepších postupov a vytvorili online 
platformy spolupráce v oblasti učebných materiálov pre školy, ktoré by boli pre študentov 
bezplatné a dali by sa voľne upravovať (pokiaľ možno len kvalifikovanými 
pracovníkmi);

7. vyzýva členské štáty, aby začlenili digitálnu gramotnosť a prierezové zručnosti 
do svojich vzdelávacích systémov.


