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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o stanovení nové digitální agendy pro Evropu: od i2010 k digital.eu
(2009/2225(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Zpráva o evropské 
digitální konkurenceschopnosti: hlavní úspěchy strategie i2010 v období 2005–2009“ 
(KOM(2009)0390),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro 
růst a zaměstnanost1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2007 nazvané „K evropské politice rádiového 
spektra“2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2007 o vytváření evropské politiky 
širokopásmového připojení3;

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním 
prostředí4,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru … 
a Výboru … (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie (IKT) pronikají prakticky 
do všech oblastí života a jsou neoddělitelně spjaty s naší touhou po prosperujícím 
a konkurenceschopném hospodářství, zachování životního prostředí a demokratičtější, 
otevřenější a integrovanější společnosti,

B. vzhledem k tomu, že Evropa může z této digitální revoluce těžit jen tehdy, pokud se 
do ní zapojí všichni občané EU a budou schopni plně se podílet na digitální 
společnosti a pokud v centru zájmu politických opatření bude stát člověk; vzhledem 
k tomu, že tuto digitální revoluci již nelze považovat za přirozený vývoj daný 
rozvojem průmyslu, ale spíše za proces radikální proměny,

C. vzhledem k tomu, že potenciál Evropy spočívá v dovednostech jejího obyvatelstva, 
pracovní síly a organizací; vzhledem k tomu, že bez dovedností mohou mít 
technologie a infrastruktura v oblasti IKT jen omezený hospodářský a sociální přínos,

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít občané dostatečnou důvěru v právní rámec 

                                               
1 Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
2 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
3 Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 87.
4 Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
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upravující nový digitální prostor, nebudou v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka digitálních práv,

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu služeb 
poskytovaných online v Evropě; vzhledem k tomu, že volnému pohybu digitálních 
služeb v dnešní době výrazně brání nejednotné předpisy na vnitrostátní úrovni,

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh komplexní strategie a akčního plánu, které Evropě 
umožní vyvíjet se směrem k otevřené a prosperující digitální společnosti; navrhuje, aby se 
tento nový rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat o univerzální a vysokorychlostní přístup všech 
občanů a spotřebitelů k internetu, a to prostřednictvím pevného a mobilního připojení a 
zavedení infrastruktury příští generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou potřebné 
politiky podporující přístup za spravedlivých podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, že žádný evropský 
občan nezůstane vyloučen;

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala povinnosti univerzální služby, a vyzývá členské státy, aby dodaly nový 
impuls evropské strategii v oblasti vysokorychlostních širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby Evropa zůstala i nadále mobilním světadílem a aby 
do roku 2015 využívalo 75 % účastníků mobilních sítí technologie třetí (nebo vyšší) 
generace; připomíná, že je nutné urychlit harmonizované zavádění digitální dividendy, aniž 
by tím utrpěly stávající vysílací služby;

5. domnívá se, že s rostoucím počtem internetových připojení by do roku 2015 mělo být 50 % 
domácností EU připojeno k vysokorychlostním sítím; 

6. vyzývá členské státy, aby provedly telekomunikační balíček ve vnitrostátním právu ještě 
před stanoveným termínem, a zejména jeho nová ustanovení o sítích a spektru NGA, která 
vytvoří stabilní regulační prostředí na podporu investic a současně zajistí hospodářskou 
soutěž;

7. připomíná, že jedním z cílů nového regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat předběžné předpisy specifické pro toto odvětví 
podle vývoje hospodářské soutěže na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby se elektronické 
komunikace řídily pouze právem v oblasti hospodářské soutěže;

8. trvá na tom, že digitální kompetence mají zásadní význam pro inkluzívní digitální 
společnost a že všichni občané EU by měli mít možnost osvojit si dostatečné digitální 
dovednosti; podtrhuje, že je nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery v digitální 
gramotnosti a dovednostech o polovinu;
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9. zdůrazňuje, že všechny základní a střední školy musí mít do roku 2015 vysokorychlostní 
připojení k internetu;

10. navrhuje zavést „akční plán pro digitální gramotnost“ na úrovni EU i členských států, který 
bude zahrnovat zejména: možnosti specifické odborné přípravy v oblasti digitální 
gramotnosti pro skupiny, jimž hrozí vyloučení; pobídky pro iniciativy soukromé sféry 
zaměřené na poskytování školení, která by umožnila získat digitální dovednosti všem 
zaměstnancům; evropskou iniciativu „Be smart online!“ („Na síti s přehledem!“), která by 
obeznámila všechny studenty s bezpečným používáním IKT a služeb online, a jednotný 
systém certifikace IKT na úrovni EU;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by měli být informováni o svých základních digitálních 
právech prostřednictvím evropské charty práv občanů a spotřebitelů v digitálním prostředí, 
která by náležitě konsolidovala a aktualizovala acquis Společenství;

12. je pevně přesvědčen, že ochrana soukromí má klíčový význam a že by měli mít všichni 
uživatelé kontrolu nad svými osobními údaji i „právo být zapomenut“; vyzývá proto 
k přizpůsobení směrnice o ochraně údajů současnému digitálnímu prostředí;

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další kroky v boji proti počítačové kriminalitě a spamu, 
a naléhavě vyzývá členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu o kyberkriminalitě;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si vybrat, jaké chtějí používat aplikace a služby; vyzývá 
Komisi, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) a vnitrostátní regulační orgány, aby podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o neutralitě internetu;

15. vyzývá Komisi, aby do roku 2013 navrhla dlouhodobé řešení problému roamingu;

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá Komisi, aby zrevidovala acquis Společenství 
týkající se jednotného trhu online a aby navrhla cílená legislativní opatření k odstranění 
největších překážek;

17. zastává názor, že směrnice týkající se právního rámce informační společnosti (tj. směrnice 
o ochraně údajů, směrnice o elektronických podpisech a směrnice o elektronickém 
obchodu) působí téměř deset let od svého přijetí zastarale, a to z důvodu větší složitosti 
internetového prostředí a zavádění nových technologií; domnívá se, že zatímco právní 
otázky vyplývající z některých směrnic lze vyřešit pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který může mít digitalizace veřejných služeb pro občany 
a podniky, a vyzývá členské státy, aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní plány, které 
by měly obsahovat cíle a opatření pro poskytování všech veřejných služeb online a jejich 
zpřístupnění osobám s tělesným postižením do roku 2015;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 vytvořit 
jednoduchý a uživatelsky přívětivý právní rámec pro přístup k digitálnímu obsahu 
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v Evropě, který by spotřebitelům poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená solidní řešení 
atraktivní pro uživatele i držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby urychlila diskusi 
o evropských právech duševního vlastnictví a do roku 2013 v rámci článku 118 Smlouvy 
o fungování EU zavedla ustanovení týkající práv duševního vlastnictví;

20. domnívá se, že současně s důsledným zaváděním IKT je nesmírně důležité podporovat 
kvalitní výzkum v oblasti IKT a veřejné a soukromé investice do vysoce rizikového 
kolektivního výzkumu a inovací v oblasti IKT; zdůrazňuje, že Evropa by měla stát 
v popředí vývoje internetových technologií a nízkouhlíkových aplikací IKT; navrhuje 
v rámci dalšího finančního výhledu zdvojnásobit rozpočet EU na výzkum v oblasti IKT 
a čtyřnásobně zvýšit rozpočet na zavádění IKT;

21. vyjadřuje znepokojení nad byrokracií v souvislosti s rámcovým programem EU; vyzývá 
Komisi, aby byrokracii odstranila tak, že přepracuje postupy rámcového programu 
a vytvoří panel uživatelů;  

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se měla zaměřit na integraci IKT s cílem dosáhnout 
nízkouhlíkového hospodářství; žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 2020 snížit 
v klíčových odvětvích emise CO2 o 15 %, a žádá podporu zodpovědné spotřeby energie, 
a to na základě instalace inteligentních měřidel do 50 % domácností do roku 2015; 
zdůrazňuje také, že ekologická stopa odvětví IKT by se měla do roku 2015 snížit o 50 %;

23. domnívá se, že základními předpoklady účinné realizace agendy 2015.eu je její zohlednění 
na všech politických úrovních (EU, vnitrostátní a regionální), jakož i její politická 
viditelnost; v této souvislosti navrhuje, aby se pravidelně pořádaly summity o digitální 
agendě, které by hodnotily pokrok na úrovni Unie i členských států a obnovovaly politický 
impuls;

24. upozorňuje Komisi zejména na nutnost stanovit konkrétní, měřitelné, přiměřené, 
realistické a časově vymezené cíle a přijmout akční plán, který zmobilizuje všechny 
vhodné nástroje EU: finanční prostředky, právně nevynutitelné předpisy a případně cílené 
předpisy;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Informační a komunikační technologie (IKT) dnes pronikají prakticky do všech oblastí života. 
Jsou neoddělitelně spjaty s naší touhou po prosperujícím a konkurenceschopném 
hospodářství, zachování životního prostředí a demokratičtější, otevřenější a integrovanější 
společnosti. Změny, s nimiž se setkáváme, již nelze považovat za přirozený vývoj daný rozvojem 
průmyslu: žádají si radikální transformaci. Není proto možné pokračovat v dosavadním přístupu.
Evropa může z této digitální revoluce těžit jen tehdy, pokud se všichni občané EU zmobilizují 
a budou schopni plně se zapojit do nové digitální společnosti.

Celkový politický rámec EU pro oblasti IKT v následujících pěti letech, který by se podle názoru 
zpravodajky měl nazývat „agenda 2015.eu“, se skládá z politických oblastí a příslušných faktorů
stanovených v této zprávě. Tuto obnovenou agendu lze graficky vyobrazit jako vývojovou spirálu 
2015.eu (viz příloha). V jejím jádru stojí člověk (jako občan i spotřebitel). Každý člověk by měl mít 
možnost získat dostatečné kompetence a univerzální vysokorychlostní přístup k internetu. 
Občané potřebují také jednoznačný právní rámec, který bude chránit jejich práva a poskytne jim 
potřebnou důvěru a jistotu. Ten je naprosto nezbytný, mají-li mít občané svobodný a ničím 
neomezovaný přístup k digitálním službám a obsahu na celém vnitřním trhu („pátá svoboda”).
Znalosti a technologie jsou nezbytným předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti našeho 
hospodářství a prosperity naší společnosti. 

Cílem této zprávy je poskytnout zejména Komsi rady a inspiraci, aby mohla předložit návrh 
komplexní strategie a akčního plánu do roku 2015 s cílem zmobilizovat všechny vhodné 
nástroje EU: finanční prostředky, právně nevynutitelné předpisy a případně cílené předpisy.

I. ZAPOJENÍ OBČANŮ A SPOTŘEBITELŮ
Evropa může z této digitální revoluce těžit jen tehdy, pokud se do ní zapojí všichni občané EU 
a budou schopni se plně podílet na nové digitální společnosti. K tomu je zapotřebí dostatek 
důvěry na straně investorů tak, aby mohli činit dlouhodobé závazky, na straně vlád, mají-li 
důrazněji prosazovat elektronickou správu, a na straně občanů, kteří mají digitální služby 
využívat.  

1. Zajištění univerzálně dostupného a vysokorychlostního přístupu
Předpokladem pro vybudování evropské znalostní společnosti je přístup všech uživatelů  ke 
stabilním a spolehlivým pevným i bezdrátovým širokopásmovým sítím. Má-li být umožněn 
bezproblémový a rychlý přístup k internetu, musí být pevné i bezdrátové technologie široce 
přístupné a interoperabilní.

1.1 Zajištění připojení celé společnosti
Tento cíl vyžaduje politiky podporující přístup za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na jejich geografickou polohu, čímž bude zajištěno, 
že žádný evropský občan nezůstane vyloučen. Připojení celé společnosti dnes rovněž 
znamená, že se jedná o mobilní společnost. Mobilní ekonomika je vysoce závislá na 
nákladnosti a dostupnosti spektra a je důležité, aby bylo spektrum v rámci digitální dividendy 
zpřístupněno co nejdříve, jak jen to bude prakticky možné, a aniž by se tím omezily stávající 
vysílací nebo jiné služby.

Politické cíle:
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 do roku 2013 by měly mít všechny domácnosti v EU přístup k širokopásmovému 
internetu, a to za přiměřené ceny;

 Evropa by měla i nadále zůstat mobilním kontinentem: 75 % účastníků mobilních 
sítí by mělo využívat technologie třetí (nebo vyšší) generace.

Politická opatření:
 Komise do roku 2010 přezkoumá povinnosti univerzální služby;
 evropská strategie v oblasti vysokorychlostních širokopásmových sítí, včetně 

aktualizace cílů členských států (2010–2015);
 urychlení harmonizovaného zavádění digitální dividendy (2010–2015) a podpora 

širšího pokrytí a lepší kvality širokopásmového připojení prostřednictvím přidělení 
pásma.

1.2 Zavedení infrastruktury příští generace
Je evidentní, že případné kapitálové investice potřebné k zavedení vysokorychlostních sítí 
v celé EU jsou vysoké. Nová ustanovení telekomunikačního balíčku týkající se přístupu příští 
generace (NGA) zavádějí stabilní a předvídatelné regulační prostředí na podporu investic, 
přičemž zajišťují hospodářskou soutěž a riziko, které se vyplácí.

Politické cíle:
 do roku 2015 by mělo být 50 % domácností v EU připojeno k vysokorychlostním

sítím.

Politická opatření:
 rychlé provedení telekomunikačního balíčku ve vnitrostátním právu (do poloviny 

roku 2011).

2. Digitální kompetence pro inkluzívní digitální společnost 
Potenciál Evropy spočívá ve schopnostech jejího obyvatelstva, pracovní síly a organizací. Bez 
všudypřítomné infrastruktury lze IKT využívat jen v omezené míře a bez schopností může mít 
jejich využívání jen omezený hospodářský a sociální přínos. Nebude-li chybějícím 
schopnostem v oblasti IKT věnována pozornost, stanou se hlavní překážkou, která EU zabrání  
obstát v globální konkurenci. Požadavky na schopnosti a nástroje se budou lišit podle 
věkových skupin, jejich potřebnost je však velká ve všech skupinách.

Politické cíle:
 do roku 2015 snížit nedostatky v digitální gramotnosti a schopnostech o polovinu;
 všechny základní a střední školy by měly mít do roku 2015 vysokorychlostní 

připojení k internetu;
 všem žákům základních a středních škol by mělo být do roku 2012 poskytnuto 

školení o nebezpečích na internetu a o bezpečném a zodpovědném používání tohoto 
nástroje; 

 všem dospělým v produktivním věku by mělo být umožněno školení v oblasti IKT 
(2010–2015).

Politická opatření:
 akční plán pro digitální gramotnost a kompetence (2010–2015) zahrnující:



PR\801523CS.doc 9/14 PE438.179v01-00

CS

- opatření specifické odborné přípravy (tj. poukazy) v oblasti digitální 
gramotnosti pro skupiny, jimž hrozí vyloučení;

- partnerství veřejného a soukromého sektoru a pobídky pro soukromou sféru 
s cílem přimět podniky, aby poskytovaly školení všem zaměstnancům;

- iniciativa „Be smart online!“ („Na síti s přehledem!“), která by seznámila 
všechny studenty s bezpečným používáním IKT;

- diplom v oblasti IKT na úrovni EU jako součást standardního vzdělávání a 
systém EU pro certifikaci digitálních dovedností získaných mimo formální 
vzdělávací systém.

3. Digitální práva
Nebudou-li mít občané dostatečnou důvěru v právní rámec, nebudou spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory ani se účastnit výměn. Evropa bude moci využít plný sociální 
a ekonomický potenciál nového internetového prostředí pouze tehdy, budou-li mít její občané 
dostatečně možnosti a informace.

Občané by měli být upozorněni to, že jejich chování na internetu má dopad na jejich 
soukromí, a měli by mít proto právo požadovat odstranění svých osobních údajů i v případě, 
kdy byly údaje původně poskytnuty s jejich souhlasem. Další významnou výzvou je boj proti 
kyberkriminalitě. Účinnému vymáhání práva EU v této oblasti často brání právní problémy 
přeshraničního charakteru, jako je soudní příslušnost nebo rozhodné právo. 

Politické cíle:
 všichni občané by měli znát svá základní digitální práva;
 všichni uživatelé by měli mít kontrolu nad svými údaji („právo být zapomenut“).

Politická opatření:
 do roku 2012 přijmout evropskou chartu práv občanů a spotřebitelů v digitálním 

prostředí;
 ratifikace Úmluvy o kyberkriminalitě všemi členskými státy (2010–2015).

II. OTEVŘENÝ A KONKURENČNÍ JEDNOTNÝ TRH DIGITÁLNÍCH SLUŽEB
Fungující digitální ekonomika je nezbytnou podmínkou pro fungování celého hospodářství 
EU. Volnému pohybu digitálních služeb však v dnešní době výrazně brání nejednotné 
vnitrostátní předpisy. Podniky čelí v souvislosti s přeshraničním obchodem mnoha 
překážkám, a to především kvůli rozdílným právním předpisům platným v jednotlivých 
členských státech, například pokud jde o ochranu spotřebitele, DPH, recyklaci elektrického a 
elektronického zařízení, právní předpisy vztahující se na specifické výrobky a platební 
transakce. Podniky a spotřebitelé nebudou moci využívat plný potenciál digitální ekonomiky, 
dokud se tyto problémy nevyřeší.

4. Efektivní uplatňování nového regulačního rámce
Podle odborných odhadů stojí evropské podniky nejednotnost právního rámce 20 miliard 
EUR ročně. Tyto náklady by se měly co nejdříve odstranit, a to prostřednictvím reforem 
a účinného uplatňování nových předpisů. 

Politické cíle:
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 zavést zcela konkurenční trh elektronických komunikací;
 zajistit otevřený internet, který občanům poskytne právo na přístup k informacím 

a na jejich šíření i právo si vybrat, jaké chtějí používat aplikace a služby.

Politická opatření:
 co nejdříve (do roku 2011) ve vnitrostátním právu provést a začít uplatňovat 

revidovaný regulační rámec;
 zajistit, aby Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC) začalo fungovat co nejdříve;
 harmonizované uplatňování ustanovení o neutralitě internetu v členských státech;
 do roku 2013 vyřešit problém roamingu tak, aby nebylo třeba neustále regulovat 

maloobchodní ceny.

5. Povzbuzení trhu digitálních služeb 
Ještě stále jsme v Evropě nedocílili plně fungujícího jednotného trhu služeb poskytovaných 
online. Čísla hovoří sama za sebe: jen 7 % všech internetových transakcí evropských 
spotřebitelů bylo provedeno přes hranice a jen 35 % obyvatelstva EU využilo během 
posledních 3 měsíců pokročilých internetových služeb.

5.1 Odstranění překážek na trhu digitálních služeb
Roztříštění evropského trhu s 500 miliony spotřebitelů znemožňuje úspory z rozsahu, na což 
doplácejí podniky i spotřebitelé. Regulační rámec EU týkající se informační společnosti byl 
vytvářen nesystematicky v období několika let (převážně let 2000–2005), což vedlo k přijetí 
souboru evropských směrnic, z nichž každá pokrývá jednu nebo více oblastí souvisejících 
s informační společností (tj. směrnice o ochraně údajů z roku 1995, směrnice o elektronických 
podpisech z roku 1999 a směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000). V dnešní době, 
tedy téměř deset let od jejich přijetí, se v těchto směrnicích objevují mezery v důsledku 
složitosti internetového prostředí. Zatímco právní otázky vyplývající z některých směrnic lze 
vyřešit pomocí dodatečné drobné aktualizace, u jiných směrnic je zapotřebí důkladnější 
revize.

Politické cíle:
 do roku 2015 odstranit největší regulační překážky přeshraničních internetových 

transakcí;
 nejpozději v roce 2015 by měl mít každý uživatel mobilních služeb možnost používat 

svůj telefon jako mobilní peněženku.

Politická opatření:
 zrevidovat acquis Společenství týkající se jednotného trhu online: vypracovat 

přehled problémů a cílená opatření zaměřená na hlavní překážky;
 vypracovat společné normy platné v celé EU a pravidla pro mobilní platby („m-

cash“).

5.2 Digitalizace veřejných služeb
Nástroje IKT mohou zlepšit zapojení veřejnosti, dostupnost veřejných informací 
a transparentnost. Mobilitu na jednotném trhu lze v rámci „e-Government“ podpořit 
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integrovanými službami pro zřizování a provozování podniků a pro studium, práci, pobyt 
a důchod kdekoli v EU.

Politické cíle:
 všechny veřejné služby by měly být nejpozději v roce 2015 dostupné online 

a přístupné pro osoby s tělesným postižením;
 do roku 2015 dosáhnout 50% snížení uhlíkové stopy veřejných služeb.

Politická opatření:
 vypracovat vnitrostátní plány pro digitalizaci veřejných služeb obsahující:

- cíle a opatření pro zpřístupnění správních, zdravotních a vzdělávacích služeb 
online do roku 2015 a na podporu jejich využívání občany a podniky.

6. Rozvíjení páté svobody: volný pohyb obsahu a vědomostí
Pokud jde o poskytování digitálního obsahu, nemůže Evropa tvrdit, že je největším světovým 
trhem, neboť se zde jedná o 27 samostatných trhů. Poskytovatelé obsahu jsou konfrontováni 
s příliš složitými vnitrostátními systémy licencování, které digitálním podnikům stěžují 
situaci při poskytování atraktivních nabídek zákonného obsahu. To nejen omezuje dostupnost 
zákonného obsahu na internetu, ale rovněž brání vývoji nových mediálních služeb. O těchto 
problémech se vede náročná a naléhavá debata; je z nich však zřejmé, že důkladná revize 
současné situace v oblasti práv duševního vlastnictví na internetu se stává nutností. Tuto 
debatu je třeba urychlit, abychom zabezpečili vyvážená solidní řešení, atraktivní pro uživatele 
i držitele práv.

Politické cíle:
 do roku 2015 vytvořit uživatelsky přívětivý právní rámec pro přístup k digitálnímu 

obsahu v Evropě.

Politická opatření:
 do roku 2013 zavést v rámci článku 118 Smlouvy o fungování Evropské unie 

ustanovení o evropských právech duševního vlastnictví;
 do roku 2012 vypracovat společné normy platné v celé EU a pravidla pro platby přes 

internet (tj. „m-cash“).

III. PROSPERUJÍCÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST
Je obecně známo, že mezi investováním do IKT a hospodářskými výsledky existuje přímý 
vztah, neboť se tak horizontálním způsobem násobí inovační kapacity všech průmyslových 
odvětví, zvyšuje se produktivita a podporuje optimalizace využívání přírodních zdrojů. 
Výzkumné a inovační kapacity jsou nezbytné pro vytváření, osvojování si a přizpůsobování 
technologií IKT a jejich využití ve prospěch hospodářství, společnosti i kultury.

7. Podpora výzkumu a inovací světové úrovně
Podmínkou otevřené inovace je globální součinnost prostřednictvím hodnotového řetězce ve 
výzkumu a usnadnění spolupráce s výzkumnými institucemi mimo Evropu. V této souvislosti 
by politika výzkumu a inovací v oblasti IKT měla podporovat sdružování soukromých 
a veřejných finančních prostředků a jejich směřování do oblastí, v nichž Evropa zaujímá nebo 
může zaujmout vedoucí postavení. Výzkumná činnost by neměla být narušována 
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nepřiměřenou administrativní zátěží související s veřejnými zdroji a programy.

Politické cíle:
 Evropa v čele rozvoje internetových technologií;
 vedoucí postavení v oblasti nízkouhlíkových informačních a komunikačních 

technologií;
 radikální snížení byrokracie v souvislosti s rámcovým programem EU.

Politická opatření:
 zdvojnásobit rozpočet EU na výzkum v oblasti IKT a čtyřnásobně zvýšit rozpočet na 

zavádění IKT v rámci příštího finančního výhledu;
 rozvíjet partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti internetu 

budoucnosti;
 přepracovat postupy rámcového programu s cílem odstranit byrokracii a vytvořit 

panel uživatelů zajišťující vstřícnost vůči uživateli.

8. Podpora konkurenceschopnosti hospodářství EU
Budoucí konkurenceschopnost Evropy a její schopnost zotavit se ze současné hospodářské 
krize závisí ve značné míře na její schopnosti umožnit rozsáhlý a efektivní rozvoj IKT 
v podnicích. Malé a střední podniky mohou být hlavní hnací silou hospodářského oživení 
v Evropě. Výrazně však pokulhávají za velkými firmami, pokud jde o využívání IKT nástrojů 
pro zvýšení produktivity.

Politické cíle:
 obchodní bilance v oblasti obchodování se zbožím a službami IKT v EU by měla do 

roku 2015 dosáhnout pozitivního výsledku;
 do roku 2015 by mělo 80 % malých a středních podniků využívat moderních 

obchodních nástrojů.

Politická opatření:
 podporovat vytváření internetových služeb a jejich využívání malými a středními 

podniky, jako je cloud computing nebo průběžné softwarové služby. 

9. Klíčový význam IKT pro nízkouhlíkové hospodářství
IKT mohou a měly by hrát významnou úlohu v podpoře odpovědné spotřeby energie 
v domácnostech, dopravě, ve výrobě energie a ve výrobě obecně. Inteligentní měřiče, účinné 
osvětlení, cloud computing a distribuovaný software mohou změnit způsoby využívání 
energetických zdrojů.

Politické cíle:
 díky využívání IKT snížit do roku 2020 emise CO2 v klíčových odvětvích o 15 %;
 snížit do roku 2015 ekologickou stopu odvětví IKT o 50 %;
 zvýšit energetickou účinnost chování spotřebitelů: vybavit do roku 2015 50 % 

domácností inteligentními měřiči.

Politickými opatřeními se bude zabývat zvláštní zpráva z vlastního podnětu.
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IV. FAKTORY UMOŽŇUJÍCÍ DOSAŽENÍ CÍLŮ
Základními předpoklady toho, aby se digitální agenda 2015.eu stala strategickým rámcem 
a aby bylo dosaženo zamýšlených cílů, je silná politická odpovědnost a účinné způsoby 
realizace.

10. Politické vedení

Víceúrovňová správa a odpovědnost
Agenda 2015.eu bude účinná pouze tehdy, pokud bude přijata na všech politických úrovních 
a bude se k ní přistupovat jako ke sdílené odpovědnosti na úrovni EU, členských států 
a regionů. 

Politické zviditelnění
Uspořádání summitů o digitální agendě by mělo napomáhat posouzení dosažených výsledků, 
posilování závazku zapojených subjektů, zdůraznění významu IKT a vytváření nových 
politických podnětů.

11. Účinná realizace

Konkrétní, měřitelné, přiměřené, realistické a časově vymezené cíle
Strategie, která nemá konkrétní, měřitelné přiměřené, realistické a časově vymezené cíle, je 
pouhou deklarací záměrů. Členské státy by měly stanovit konkrétní, měřitelné, přiměřené, 
realistické a časově vymezené cíle odpovídající jejich konkrétním podmínkám.

Akční a legislativní program EU
Cíle, kterých je třeba dosáhnout na úrovni EU, budou definovány v akčním plánu a případně 
ve specifických právních předpisech. Měly by se využít veškeré prováděcí mechanismy 
a veškeré nástroje EU.

Monitorování a referenční srovnávání

Komise a členské státy by měly každoročně provádět systematické referenční srovnávání, 
hodnocení a monitorování dosaženého pokroku v rámci přehledu výsledků agendy 2015.eu.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


