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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí neustálé a rychlé technologické změny, k nimž dochází v informační 

společnosti, hlubokou přeměnu, již tyto změny způsobují v celé společnosti, se zvláštním 

důrazem na aspekty vzdělávání a občanství, a výzvy a příležitosti spojené s různými 

nástroji IKT, novými médii a dalšími novými technologiemi; v této souvislosti vyzývá k 

vypracování kritérií pro posuzování přidané hodnoty online účasti; 

2. konstatuje, že stále více občanů používá nástroje IKT, nová média a technologie s cílem 

získávat co nejrozmanitější škálu informací, vyměňovat si názory a vyjadřovat svoje 

postoje, přičemž se zapojuje do politického života a kolektivního rozhodování a podílí se 

na něm na místní, národní i evropské úrovni; domnívá se proto, že je zásadní zvýšit míru 

digitálního začlenění a gramotnosti a odstranit tak nynější digitální propast, která je hlavní 

překážkou pro výkon aktivního občanství; 

3. připomíná, že účast občanů na demokratickém rozhodovacím procesu prostřednictvím 

využívání nástrojů IKT vyžaduje právní prostředí zaručující právo na soukromí, svobodu 

projevu a nezávislé informace, jakož i investice, prostřednictvím nichž lze občanům s 

odpovídající mediální a digitální gramotností a dovednostmi zabezpečit úplný a rovný 

přístup k vysoce výkonné technické infrastruktuře IKT; 

4. připomíná, že je třeba zavést ambiciózní technické normy pro celou Unii, jejichž cílem je 

podstatně a účinně zmenšit stávající digitální propast, a to v závislosti na konkrétních 

podmínkách v jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, že je nutné zajistit všem rovný 

přístup k dostupnému, začleňujícímu, spravedlivému a bezpečnému internetu, kde je 

chráněna svoboda projevu, právo na soukromí, zejména pokud jde o ochranu osobních 

údajů, a zásada neutrality sítě, stejně jako rovný přístup k veřejným službám online a k 

službám elektronické identifikace; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zohlednily 

všechny relevantní fyzikální, zeměpisné a sociální překážky účasti on-line, bez ohledu 

na příjem nebo sociální postavení či osobní stav, zejména v méně přístupných oblastech, a 

zabránily jakékoli diskriminaci, jak je stanoveno v článku 21 Listiny základních práv 

Evropské unie; 

5. bere na vědomí rostoucí využití sociálních médií pro účely socializace a komunikace a 

jejich stále větší využívání v tvůrčím a kulturním odvětví; konstatuje, že rozsáhlé 

využívání IKT v každodenním životě a v rámci moderního životního stylu občanů 

vyžaduje podporu digitálního začlenění občanů všech věkových kategorií s cílem řešit 

problém digitální propasti v EU; 

6. je přesvědčen, že nástroje IKT a nové sdělovací prostředky a technologie mají zásadní 

význam a budou sehrávat stále významnější úlohu v součinnosti s mimo internetovými 

kanály, pokud jde o posílení pocitu příslušnosti k EU, občanské angažovanosti 

a sociálního začlenění a poskytování objektivních informací a vědomostí o EU, její 

historií a hodnotách a základních právech, s cílem podnítit kritické myšlení 

a konstruktivní veřejnou diskusi o Evropské unii;  

7. konstatuje, že elektronická demokracie má potenciál zvýšit pocit odpovědnosti za osud 
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EU mezi občany, což je obzvláště důležité zejména s ohledem na současnou 

euroskeptickou náladu; 

8. konstatuje, že v dnešní době lze na internetu nalézt množství rozmanitých informací, a 

zdůrazňuje, že je třeba posílit schopnost kritického myšlení občanů tak, aby byli schopni 

lépe rozlišovat mezi spolehlivými a nespolehlivými zdroji informací; vyzývá členské 

státy, aby přizpůsobily a aktualizovaly svoje právní předpisy tak, aby reagovaly na 

současný vývoj, a aby plně prováděly a prosazovaly stávající právní předpisy týkající se 

nenávistných projevů, a to jak na internetu, tak mimo něj; zdůrazňuje, že Unie a její 

členské státy by měly vypracovat opatření a politiky pro posílení přenosných a kritických 

dovedností, tvořivého myšlení a digitální a mediální gramotnosti, začleňování a zájmu 

svých občanů, zejména mladých lidí, aby mohli učinit informovaná rozhodnutí a pozitivně 

přispívat k demokratickým procesům;  

9. poznamenává, že zatímco nástroje IKT poskytují široký přístup k různým zdrojům 

informací, usnadňují i šíření obsahu nízké kvality, který může být těžko odlišitelný od 

seriózních, spolehlivých zdrojů a může být pro občany zavádějící; zdůrazňuje proto 

zásadní potřebu řádného vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti zaměřené na občany, 

zejména na ty mladší; 

10. vyzývá k opatrnosti, neboť politické diskuse online často vytvářejí příliš polarizované 

postoje a mohou se v nich objevit nenávistné projevy, zatímco umírněné hlasy jsou často 

přehlíženy; 

11. uznává, že elektronická demokracie může mít pozitivní dopad pouze tehdy, pokud jsou 

občané dobře informovaní, umí se kriticky postavit ke špatným a neobjektivním 

informacím a jsou schopni odhalit pokusy o propagandu; 

12. uznává, že výše uvedená rizika a cíle představují obrovskou výzvou pro učitele 

a vychovatele ve formálním, neformálním a informálním kontextu; vyzývá proto Unii 

a její členské státy, aby zvýšily investice do celoživotní odborné přípravy a rozvoje, 

přičemž budou kombinovat metody online a mimo internet, podněcovat vzájemné učení, 

výměnu osvědčených postupů a budování kapacit a vytváření příležitostí ke studii 

a výuku inovativním, začleňujícím a nediskriminačním způsobem; 

13. zdůrazňuje, že EU a její členské státy by měly zejména na regionální a místní úrovni 

podporovat programy celoživotního vzdělávání založené na IKT, které se zaměřují na 

digitální gramotnost a začlenění, jakož i občanské zapojení a účast, přičemž by měly 

vypracovat opatření a politiky, včetně výzkumu, jimiž zajistí snadný přístup těm 

nejzranitelnějším občanům, zejména dívkám a ženám, osobám LGBTI, osobám se 

zdravotním postižením a dalším sociálně nejvíce znevýhodněným kategoriím a menšinám 

k těmto programům;  zdůrazňuje, že tyto programy by měly být navrhovány a používány 

v zájmu všech občanů a zároveň řešit problematiku kybernetické šikany a zvyšovat o ní 

povědomí, stigmatizace a jiných formách násilí na internetu, jakož i vyloučení 

z politického života a zvyšovat povědomí v této oblasti, přičemž nesmí docházet k 

rozdělování a diskriminaci ve společnosti; 

14. zdůrazňuje, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny na všech úrovních politického 

rozhodování i v odvětvích IKT; upozorňuje na to, že v souvislosti s digitálními 

technologiemi čelí ženy a dívky často genderovým stereotypům; vyzývá proto Komisi a 
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členské státy, aby investovaly do cílených programů, které podporují vzdělávání v oblasti 

IKT a elektronickou účast a jsou určené pro ženy a dívky, zejména ty ze zranitelných a 

marginalizovaných skupin obyvatelstva, a to s využitím formálního, informálního a 

neformálního učení; poukazuje na zásadní význam digitálního začleňování osob všech 

věkových skupin, a vyzývá Komisi, aby za tímto účelem plně využívala nástrojů IKT 

a nových médií a technologií pro povzbuzení pozitivní dynamiky on-line, která přispívá 

k lidskému rozvoji, míru a lidským právům; domnívá se, že rovněž v této souvislosti 

mohou nástroje elektronické demokracie přispět ke snížení demokratického deficitu 

a úpadku politické účasti v Unii a usnadnit zapojení a účast ve veřejné sféře; žádá, aby 

byly navrhovány iniciativy specificky určené pro mladou generaci, ale rovněž i pro starší 

občany, neboť jak mladí, tak i starší občané jsou postiženi generačními rozdíly; vyzývá 

k rozvoji kritického přístupu k používání těchto technologií pro ochranu osob a zejména 

dětí před všemi souvisejícími riziky; 

16. připomíná, že užší zapojení občanů do procesů týkajících se evropské politiky může 

přispět k obnovení jejich podpory vůči Evropské unii a zároveň snížit demokratický 

deficit v Unii; v této souvislosti proto zdůrazňuje potenciál nástrojů elektronické 

demokracie, přičemž uznává její omezení, jež jsou s ní neodmyslitelně spjata a jež plynou 

z požadavků, které jsou na ni kladeny jak v technické rovině (vysoká míra pokrytí 

připojení k internetu, rozšířené možnosti připojení wi-fi, vysokorychlostní internetové 

připojení atd.), tak v rovině praktické (mediální a digitální gramotnost a dovednosti, 

dostupné jazyky atd.); 

17. domnívá se, že je zásadně důležité, aby se Unie a členské státy věnovaly strategickým 

úvahám se záměrem rozvíjet a zavádět nástroje elektronické demokracie, které mohou 

zabezpečit širší škálu zdrojů, které poskytují nezávislé a spolehlivé informace, podporovat 

otevřené a inovativní modely vzdělávání, přičemž by se měla zohlednit kulturní a 

jazyková rozmanitost Evropy a konkrétní zájmy menšinových skupin, zvyšovat kvalitu 

veřejné diskuse, podněcovat účast občanů na rozhodování a podněcovat jejich aktivní 

zapojení do politického života prostřednictvím participačních mechanismů a mechanismů 

přímé demokracie, jimiž lze posílit a podle možnosti doplnit zastupitelskou demokracii; 

18. konstatuje, že pro zajištění rovného přístupu všech občanů k nástrojům elektronické 

demokracie je nezbytný vícejazyčný překlad, aby se informace mohly šířit mezi všemi 

občany a aby si je mohli přečíst všichni občané v zemích s více než jedním úředním 

jazykem nebo občané různého etnického původu; 

19. varuje, že přestože by nástroje elektronické demokracie mohly být užitečné k zapojení 

občanů do evropských procesů, neměly by nahrazovat tradiční demokratické nástroje a 

jejich výsledky by neměly být považovány za reprezentativní vyjádření názoru občanů 

jako celku; 

20. zdůrazňuje, že nástroje elektronické demokracie jsou nezbytné k podpoře odpovědnosti, 

transparentnosti a řádné správy věcí veřejných ve veřejné správě, protože rozšiřují 

veřejnou diskusi tím, že umožňují občanům účastnit se reaktivního dialogu jako čtenáři i 

autoři obsahu („wreader“) na místní, národní a evropské úrovni politického života; 

domnívá se, že aby bylo možné úspěšně podpořit občanskou angažovanost a důvěru 

občanů, je třeba změnit vládní kulturu, a to tak, aby zahrnovala větší odpovědnost 

a kontrolu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že konzultace se zúčastněnými 
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stranami, tvorba politik a legislativní postupy budou ještě transparentnější, přístupnější, 

konzultativnější, inkluzivnější, důvěryhodnější, spolehlivější, spravedlivější, přičemž 

přinesou více možností přímé kontroly a aktivního dohledu nad volenými zástupci ze 

strany občanů a sdružení; 

21. zdůrazňuje, že podle analýzy OECD má elektronická demokracie má tři rozměry, a sice 

informace, konzultace a aktivní účast; konstatuje, že je proto zapotřebí správní praxe, 

organizační kultury, konkrétních dovedností, vymezených pravidel a postupů pro účast a 

efektivní zapojení do rozhodovacího procesu; 

22. domnívá se, že elektronická demokracie může zvýšit transparentnost rozhodovacího 

procesu v zastupitelské demokracii a může mít pozitivní dopad na důvěru občanů ve své 

volené zástupce; 

23. zdůrazňuje, že bezpečnostní problémy, které jsou spojené s nástroji elektronické 

demokracie, by měly být řešeny vhodným a přiměřeným způsobem, prostřednictvím 

transparentních, bezpečných a distribuovaných kontrolních mechanismů, kopírujících 

preventivní opatření, která jsou již nezbytné v prostředí mimo internet, zejména se 

zvláštním důrazem na předcházení volebním podvodům a manipulacím při elektronickém 

hlasování, přičemž je třeba zajistit práva občanů na soukromí a ochranu jejich údajů před 

zneužitím, softwarovými produkty určenými ke sledování třetí stranou a jinými zásahy; 

24. konstatuje, že transparentnost, bezpečnost a existence mechanismů demokratické kontroly 

jsou v průběhu celého procesu elektronické demokracie klíčové k zajištění práva občanů 

na soukromí a práva nebýt sledován; 

25. vyzývá Komisi, aby vypracovala a realizovala konkrétní pilotní projekty, jak je stanoveno 

v digitální agendě, a pokračovala v podpoře prostřednictvím dalších relevantních fondů a 

programů EU, např. programu Evropa pro občany, přičemž bude klást důraz na mobilitu a 

účast mladých lidí, s cílem prosazovat a posilovat projekty odpovědného a aktivního 

evropského občanství, s cílem skutečně upevnit demokracii jako politickou a sociální 

zkušenost, kterou je třeba poznat, zažít a přijmout a s níž je třeba se podělit; 

26. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala iniciativy zaměřené na podporu a posílení 

odpovědných a aktivních evropských občanských projektů, a to zejména program 

Erasmus +, Nástroj pro propojení Evropy, evropské strukturální a investiční fondy, 

program Horizont 2020 a program Kreativní Evropa; vyzývá za tímto účelem k posílení a 

zlepšení platforem eTwinningu a Evropské sítě škol a elektronických výukových 

platforem a programů, které podporují aktivní občanství, jako je například Evropská 

dobrovolná služba. 
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