TISKOVÁ ZPRÁVA: pro okamžité zveřejnění

Předseda Barroso přijímá 9timiliontý ECDL Index, aby zdůraznil význam počítačové
gramotnosti z hlediska zaměstnatelnosti a udržitelného hospodářského rozvoje.
Brusel, 12. února 2009: José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, přijal během slavnostní
ceremonie 9timiliontý ECDL Index, čímž zdůraznil jak úspěšnost ECDL programu, tak nutnost zachování
přednostní pozice investování do počítačové gramotnosti v rámci politických agend členských států za
účelem zvýšení zaměstnatelnosti a vytvoření kompetitivní evropské ekonomiky.
Při přijímání ECDL Indexu předseda Barroso podtrhl, že počítačová gramotnost má pro Evropany
podstatný význam, a prohlásil, že Komise je pyšná na to, že stála u zrodu ´skvělé práce ECDL programu´
a jeho ´ohromujícího´ pokroku v dosažení 9 milionů ECDL Indexů. Předseda Barroso poznamenal, že
‘počítačová gramotnost je součástí základních dovedností jako například čtení a psaní, a toto je poselství,
které Komise sděluje všem evropským občanům; v této složité ekonomické situaci bude mnoho
pracovníků potřebovat rekvalifikaci a schopnosti pracovat s počítačem, které získají, jim pomohou nalézt
nové možnosti lepšího života’.
Za účelem řešení hospodářské situace vypracovala Komise Plán evropské hospodářské obrody, jenž
vyzývá k ‘moudrému investování’, které by dlouhodobě přineslo vyšší růst a udržitelnou prosperitu. Plán
vyzývá členské státy k tomu, aby více investovaly do vzdělání a rekvalifikace, aby občany Evropy chránily
před nejhorším v době hospodářské krize.
Jako součást tohoto plánu navrhuje Evropská komise investici ve výši 1 miliardy eur, jež by přinesla
internet do zemědělských oblastí. Pokud však nedojde k doplnění této investice o školení v oboru
informačních technologií, riskuje Evropa další rozšíření digitální propasti oddělující oblasti, kde úroveň
počítačové gramotnosti již zaostává za evropským průměrem podle zprávy Eurostatu z roku 2008, jež
poukázala na skutečnost, že v roce 2007 49 % občanů v řídce obydlených oblastech nikdy nepoužívá
internet.
V rámci setkání věnovaného přínosu počítačové gramotnosti pro to, aby se Evropa stala vedoucí
ekonomikou založenou na znalostech, které předávací ceremonii předcházelo, uvítala delegace ECDL
Foundation názor předsedy Barrosy, podle něhož školení zaměřené na zlepšení schopností pracovat s
počítačem společnosti umožňuje sklízet užitky technologiemi poskytované.
Jim Friars, předseda správní rady ECDL Foundation, při této příležitosti poznamenal, že ECDL
představuje skutečný evropský příběh úspěchu, a zdůraznil, jak byl původní koncept vypracován za
finanční podpory Evropských společenství. ECDL Foundation předáním ECDL Indexu předsedovi
Barrosovi uznává práci Komise směřující k posílení moci jednotlivců vytvořením lepších pracovních
příležitostí a inkluzivní informační společnosti. Damien O’Sullivan, generální ředitel ECDL Foundation,
řekl, že ECDL Foundation je hrdá na to, že předsedovi Barrosovi předává 9timiliontý ECDL Index, aby byl
zdůrazněn úspěch organizace dosažený v zavádění počítačové gramotnosti v Evropě. Přesto pokud se
týče 40 % Evropanů, jimž dosud chybí základní schopnosti potřebné k používání internetu, musí být ještě
mnohé učiněno. O’Sullivan podtrhl závazek ECDL Foundation podílet se na plnění cílů vytyčených
Strategií i2010, neboť počítačová gramotnost představuje klíčový nástroj k vytvoření inkluzivní informační
společnosti a ekonomiky založené na znalostech.

