Rezoluce přijatá skupinou EUPAN eGovernment
Hlavní představitelé veřejných správ členských zemí EU vítají:
•
•

•
•

uspořádání setkání skupiny EUPAN eGovernment, které se uskutečnilo v Kroměříži
ve dnech 15. a 16. června během předsednictví ČR v Radě EU;
iniciativu českého předsednictví v oblasti udílení licencí vztahujících se k užívání
informačních a komunikačních technologií (dále uváděny jen jako ICT - information
and communication technologies) a zahájení jedinečné studie zaměřené na uplatnění
certifikace vztahující se k užívání ICT – ECDL (European Computer Driving Licence)
– Evropského počítačového řidičského průkazu – ve veřejné správě;
iniciativu francouzského předsednictví a Nizozemska zaměřenou na pozitivní dopad
otevřených standardů platných pro vlády, občany a podnikatelské subjekty;
pokračující práce studijní skupiny týkající se snižování administrativních břemen.

Hlavní představitelé veřejných správ členských zemí EU připomínají, že:
•
•
•

•

•
•

znalosti a dovednosti v oblasti uplatnění ICT představují klíčové nástroje moderní
veřejné správy, které rovněž slouží k poskytování uživatelsky zaměřených služeb a
zajištění eGovernmentu;
zaměstnanci kvalifikovaní v oblasti užívání ICT zvyšují účinnost a prospěšnost
veřejné správy;
při hodnocení znalostí a dovedností v oblasti uplatnění ICT představuje ECDL
mezinárodně uznávanou certifikaci, která je založena na objektivních kritériích. Tato
certifikace je při posuzování uživatelských schopností v široké míře uplatňována jak
veřejnou správou, tak soukromým sektorem;
přijetí a uplatňování otevřených standardů může být přínosné jak pro národní systémy
veřejné správy, tak pro podnikatelské subjekty, občany a dodavatele, kteří mohou mít
prospěch ze zdokonalené součinnosti a zvýšení místní přidané hodnoty v důsledku
pokročilé aplikace otevřených standardů;
k realizaci plného potenciálu otevřených standardů je nezbytná podpora a porozumění
na vyšší (politické) úrovni;
zabránění duplikace snah a zajištění lepších služeb vyžaduje sdílení zkušeností mezi
jednotlivými systémy veřejné správy v průběhu rozvojové a implementační fáze
zavádění aplikací veřejným sektorem.

Hlavní představitelé veřejných správ členských zemí EU uznávají, že:
•
•

•
•

práce uskutečněné českým předsednictvím odpovídají základním cílům sítě EUPAN
týkajícím se eGovernmentu, a to jak pokud se týče nejlepší praxe, tak plodných
diskusí;
probírané otázky přispívaly a přispívají ke splnění cílů vyjádřených ve Střednědobém
programu (Mid Term Programme – MTP) - zejména to platí o oblastech udílení licencí
vztahujících se k užívání ICT administrativním personálem a profesionalizace
personálu zodpovědného za ICT;
pro certifikaci uživatelských schopností v oblasti ICT jsou nezbytná objektivní
kritéria, a že ECDL koncept může sloužit jako certifikační rámec;
že vedle cílů vytyčených pro činnost skupiny EUPAN eGovernment je třeba podpořit
nový proces a otázky spojené s nadcházejícím předsednictvím a ministerskou
konferencí týkající se eGovernmentu.

