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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udformning af en ny digital dagsorden for Europa: fra i2010 til digital.eu
(2009/2225(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om rapport om EU's 
digitale konkurrenceevne – Hovedresultater af i2010-strategien for 2005-2009 
(KOM(2009)0390),

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om et europæisk informationssamfund 
som middel til vækst og beskæftigelse1,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om en europæisk frekvenspolitik2,

– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2007 om udformning af en europæisk 
bredbåndspolitik3,

– der henviser til sin beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
…  og fra … (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologier (ikt) strengt taget 
gennemsyrer alle dele af vores liv og er uløseligt forbundet med vores ønske om en 
stærk og konkurrencedygtig økonomi, bevarelse af vores miljø og et mere demokratisk 
og åbent samfund for alle,

B. der henviser til, at Europa kun vil kunne høste frugterne af denne digitale revolution, 
hvis alle EU-borgere mobiliseres og sættes i stand til fuldt ud at deltage i det nye 
digitale samfund, og den enkelte sættes i centrum for de politiske foranstaltninger; der 
henviser til, at denne digitale revolution ikke længere kan betragtes som en udvikling 
fra vores industrielle fortid, men snarere som en radikal forandringsproces,

C. der henviser til, at Europas potentiale ligger i befolkningens færdigheder, dets 
arbejdsstyrke og organisationer; der henviser til, at der uden færdigheder kun kan 
drages begrænset økonomisk og social nytte af ikt-teknologier og -infrastrukturer,  

D. der henviser til, at borgerne vil afstå fra at kommunikere, give frit udtryk for deres 
holdninger og indgå i udvekslinger, hvis de ikke har tilstrækkelig tillid til den retlige 
ramme for det nye digitale rum; der henviser til, at garanterede digitale rettigheder er 

                                               
1 EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 133.
2 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 364.
3 EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 87.
4 EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 370.
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en væsentlig betingelse for, at borgerne kan nære tillid dertil,

E. der henviser til, at vi endnu ikke har opnået et velfungerende indre marked for 
onlinetjenesteydelser i Europa; der henviser til, at opsplittede regler på nationalt 
niveau for nuværende udgør en alvorlig forhindring for digitale ydelsers frie 
bevægelighed,

1. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til en samlet strategi og handlingsplan, 
der kan sætte Europa i stand til at udvikle sig i retning af et åbent og fremgangsrigt digitalt 
samfund; foreslår, at denne nye ramme kaldes ”2015.eu-dagsordenen” og udformes på 
grundlag af den gode spiral fra 2015.eu; 

2. understreger betydningen af fortsatte bestræbelser hen mod adgang til 
højhastighedsinternet overalt for alle borgere og forbrugere gennem fremme af adgang til 
fastnetadgang og mobil adgang til internettet og udbredelse af infrastruktur af næste 
generation; understreger, at dette kræver politikker, der fremmer adgang på rimelige vilkår 
og til konkurrencedygtige priser for alle samfund uafhængigt af beliggenhed, hvorved det 
sikres, at ingen europæiske borgere bliver udelukket;

3. mener, at alle husholdninger i EU bør have adgang til bredbåndsinternet til 
konkurrencedygtige priser inden 2013; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at 
gennemføre en revision af forsyningspligtydelserne og opfordrer medlemsstaterne til at 
sætte nyt skub i den europæiske højhastighedsbredbåndsstrategi, navnlig ved at opdatere de 
nationale mål for bredbånds- og højhastighedsdækning;

4. understreger betydningen af, at Europa bevarer sin status som det mobile kontinent, idet 
det sikres, at 75 % af alle mobilabonnenter er 3G-brugere (eller bedre) inden 2015; minder 
om behovet for at sætte fart i den harmoniserede anvendelse af den såkaldte 
digitaliseringsdividende uden at påvirke eksisterende spredningstjenester negativt;

5. mener – set i lyset af at graden af internetadgang er stigende – at 50 % af EU’s 
husholdninger bør være forbundet til højhastighedsnetværk inden 2015; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre telekommunikationspakken inden den 
fastsatte frist, navnlig bestemmelserne om net og frekvenser beregnet til 
næstegenerationsnetadgang, hvori der fastsættes en stabil reguleringsmæssig ramme, der 
kan stimulere til investeringer og samtidig sikre konkurrence;

7. minder om, at et af målene med det nye regelsæt for elektronisk kommunikation er gradvis 
nedbringelse af mængden af sektorspecifik forhåndsregulering, i takt med at konkurrencen 
på markederne udvikler sig, og i sidste ende regulering af elektronisk kommunikation 
udelukkende ved hjælp af konkurrencelovgivningen;

8. insisterer på, at digitale kompetencer er af afgørende betydning for at skabe et digitalt 
samfund for alle, og at alle samtlige EU-borgere bør gives passende digitale færdigheder; 
understreger det væsentlige tilsagn om at halvere graden af manglende digitale færdigheder 
inden 2015;

9. understreger, at alle grundskoler og skoler på sekundærniveau bør have 
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højhastighedsinternetadgang inden 2015;

10. foreslår, at der på EU- og medlemsstatsniveau iværksættes en handlingsplan for digitale 
færdigheder, der navnlig skal omfatte: særlige undervisningstilbud i digitale færdigheder 
for grupper i fare for at blive udelukket, incitamenter til initiativer i den private sektor 
rettet mod at give alle ansatte digitale færdigheder, et europæisk initiativ kaldet 'Be smart 
online!', der skal gøre alle skoleelever og studerende bekendt med sikker brug af ikt- og 
onlinetjenester, og en fælles ikt-certificeringsordning i EU;

11. understreger, at alle EU-borgere bør oplyses om deres grundlæggende digitale rettigheder 
ved hjælp af et europæisk charter om borgeres og forbrugeres rettigheder i det digitale 
miljø, der konsoliderer og opdaterer fællesskabsretten, hvor det er relevant;

12. er af den faste overbevisning, at beskyttelse af privatlivets fred udgør en central værdi, og 
at alle brugere bør kunne kontrollere egne personoplysninger, herunder den såkaldte ret til 
at blive glemt; opfordrer derfor til, at databeskyttelsesdirektivet tilpasses det nuværende 
digitale miljø;

13. opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt til bekæmpelse af cyberkriminalitet og 
spam og beder indtrængende medlemsstaterne om at ratificere konventionen om 
cyberkriminalitet;

14. insisterer på, at sikre et åbent internet, hvor borgerne har ret til at få adgang til og 
distribuere information samt anvende de applikationer og tjenester, de ønsker; opfordrer 
Kommissionen, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation (BEREC) og de nationale tilsynsmyndigheder til nøje at 
overvåge og håndhæve den harmoniserede gennemførelse af bestemmelserne om 
netneutralitet;

15. opfordrer Kommissionen til inden 2013 at forlægge forslag til en langsigtet løsning på 
roamingproblemet;

16. opfordrer EU’s institutioner til at fjerne de vigtigste lovgivningsmæssige hindringer for 
grænseoverskridende onlinetransaktioner inden 2015; anmoder Kommissionen om at 
revidere de dele af fællesskabsretten, der berører det indre onlinemarked, og forlægge 
forslag om målrettet lovgivning rettet mod de vigtigste forhindringer;

17. er af den opfattelse, at direktiverne om den retlige ramme for informationssamfundet (dvs. 
databeskyttelsesdirektivet, direktivet om elektroniske signaturer og direktivet om 
elektronisk handel) næsten ti år efter deres vedtagelse synes forældede på grund af 
onlinemiljøets øgede kompleksitet og indførelsen af nye teknologier; mener, at de juridiske 
problemer i nogle direktiver kan løses gennem en yderligere opdatering, andre direktiver 
har brug for en mere tilbundsgående revision;

18. understreger den potentielle værdi af offentlige serviceydelsers overgang til digitale 
tjenester for borgere og virksomheder og opfordrer medlemsstaterne til at udforme 
nationale planer for offentlige serviceydelsers overgang til digitale tjenester, som bør 
omfatte mål og foranstaltninger, rettet mod at alle offentlige serviceydelser kommer online 
og bliver tilgængelige for handicappede inden 2015;
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19. understreger behovet for at udvikle den frie udbredelse af indhold og viden og nå frem til 
en enkel, forbrugervenlig retlig ramme for adgangen til digitalt indhold i Europa inden 
2015, hvilket kan give forbrugerne sikkerhed og sikre solide løsninger, der er 
afbalancerede og attraktive for brugere og rettighedshavere; opfordrer indtrængende EU til 
at fremskynde debatten om ophavsrettigheder og etablere en EU-ophavsretbetegnelse i 
henhold til artikel 118 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde inden 2013;

20. mener, at det sideløbende med en sammenhængende udbredelse af ikt er af afgørende 
betydning at fremme ikt-forskning på højeste niveau samt offentlige og private 
investeringer i meget risikobetonet forskningssamarbejde og innovation inden for ikt; 
understreger, at Europa bør være i forreste linje inden for udviklingen af 
internetteknologier og ikt-applikationer med lavt kulstofforbrug; foreslår, at EU’s budget 
til ikt-forskning fordobles, og at budgettet for indførelse af ikt firedobles i forbindelse med 
de næste finansielle overslag; 

21. udtrykker bekymring over bureaukrati i EU’s rammeprogram;  opfordrer Kommissionen til 
at fjerne bureaukratiet ved at omstrukturere processerne vedrørende rammeprogrammerne 
og etablere en brugerbestyrelse;

22. mener, at 2015.eu-dagsordenen bør være rettet mod at integrere ikt med henblik på en 
økonomi med lavt kulstofforbrug; opfordrer til, at ikt-teknologier udnyttes for at muliggøre 
en reduktion af CO2-emissionerne på 15 % inden for nøgleområder inden 2020, og til 
fremme af ansvarligt energiforbrug, navnlig gennem installation af intelligente målere i 50 
% af alle husholdninger inden 2015; påpeger også, at ikt-sektorens fodaftryk bør være 
nedbragt med 50 % inden 2015;

23. mener, at ejerskab af 2015.eu-dagsordenen på alle politiske niveauer (EU, medlemsstater 
og regioner) og politisk synlighed er afgørende forudsætninger for effektiv gennemførelse; 
foreslår i denne forbindelse, at der organiseres regelmæssige topmøder om den digitale 
dagsorden for at se på fremskridt på EU- og medlemsstatsniveau samt for at give fornyet 
politisk fremdrift;

24. henleder navnlig Kommissionens opmærksomhed på behovet for at fastsætte specifikke, 
målbare, passende, realistiske og tidsbaserede langsigtede mål og delmål (såkaldte 
SMART-mål) og vedtage en handlingsplan, der kan mobilisere alle passende EU-
instrumenter: finansiering, blød lovgivning, håndhævelse og, om nødvendigt, målrettet 
lovgivning;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Informations- og kommunikationsteknologi (ikt) gennemsyrer nu stort set alle aspekter af 
vores liv. Ikt er uløseligt forbundet med vores ønske om en stærk og konkurrencedygtig 
økonomi, bevarelse af vores miljø og et mere demokratisk og åbent samfund for alle. De 
ændringer, vi oplever, kan ikke længere opfattes som en udvikling fra vores industrielle fortid, 
de kræver i stedet en radikal forandring. Business as usual er derfor ikke en mulighed. Europa 
vil kun høste fordelene af denne digitale revolution, hvis alle EU-borgere mobiliseres og 
sættes i stand til at deltage fuldt ud i det nye digitale samfund.

De politikområder og fremmende faktorer, der identificeres i denne rapport, udgør for EU en 
samlet ramme for de kommende fem års ikt-politik, som ordføreren foreslår at kalde 2015.eu-
dagsorden. Denne fornyede dagsorden kan grafisk afbildes som en god 2015.eu-spiral (se 
bilag). Centrum for spiralen er personen (både som borger og forbruger). Hver person skal 
udstyres med de relevante kompetencer og højhastighedsadgang overalt. Borgerne har også 
brug for en klar retlig ramme, der beskytter deres rettigheder, og som giver dem den 
nødvendige tillid og sikkerhed. Dette er af afgørende betydning for at borgerne kan nyde godt 
af friheden til at få adgang uden hindringer til digitale tjenester og indhold på hele det indre 
marked (femte frihed). Endelig er viden og teknologier afgørende for at kunne fremme vores 
økonomis konkurrenceevne og et mere velstående samfund.

Denne betænkning er tænkt som vejledning og inspiration, især for Kommissionen, i 
forbindelse med forslaget om en omfattende 2015-strategi og -handlingsplan, som mobiliserer 
alle relevante EU-instrumenter: finansiering, blød lovgivning, håndhævelse og, om 
nødvendigt, målrettet lovgivning.

I. STYRKET INDDRAGELSE AF BORGERE OG FORBRUGERE
Europa vil kun høste fordelene af denne digitale revolution, hvis alle EU-borgere mobiliseres 
og sættes i stand til at deltage fuldt ud i det nye digitale samfund. Dette kræver tillid, så 
investorer tør indgå langsigtede forpligtelser, regeringerne tør bevæge sig stærkere i retning af 
e-forvaltning, og borgerne tør bruge de digitale tjenester. 

1. Sikring af højhastighedsadgang overalt
En forudsætning for oprettelsen af et europæisk vidensamfund er, at alle brugere har adgang 
til robuste og pålidelige fastnetbaserede og trådløse bredbåndsnet. Faste og trådløse 
teknologier skal være almindeligt tilgængelige og kompatible, så der kan sikres et højt niveau 
af problemfri adgang til internettet.

1.1 Et fuldt sammenkoblet samfund
Dette kræver politikker, der fremmer adgang på rimelige vilkår og konkurrencedygtige priser 
for alle samfund uafhængigt af beliggenhed, hvorved det sikres, at ingen europæisk borger 
bliver udelukket. Et fuldt sammenkoblet samfund betyder i dag også et mobilt samfund. 
Økonomien på mobilområdet er meget afhængig af frekvensers pris og disses tilgængelighed, 
og det er vigtigt, at frekvenserne på båndene omfattet af digitaliseringsdividenden stilles til 
rådighed, så snart det er praktisk muligt, uden at skade eksisterende spredningstjenester eller 
andre tjenester.

Politikmål:
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 Alle husholdninger i EU bør have adgang til bredbåndsinternet til 
konkurrencedygtige priser inden 2013.

 Europa skal bevare sin status som det mobile kontinent: 75 % af alle 
mobilabonnenter bør være 3G-brugere (eller bedre) inden 2015.

Politiktiltag:
 Kommissionen skal gennemføre en revision af forsyningspligtydelserne inden 2010.
 En europæisk højhastighedsbredbåndstrategi, herunder en ajourføring af 

medlemsstaternes mål (2010-2015).
 Fremskyndelse af den harmoniserede anvendelse af digitaliseringsdividenden 

(2010-2015) og støtte til udvidelsen af bredbåndsdækning og -kvalitet gennem 
tildelingen heraf.

1.2 Implementering af næste generation af infrastruktur
De kapitaludgifter, der potentielt er behov for i forbindelse med implementering af 
højhastighedsnet i hele EU, er tydeligvis store. De nye bestemmelser i 
telekommunikationspakken vedrørende næstegenerationsnetadgang udgør en stabil og 
forudsigelig lovgivningsramme, så der kan stimuleres til investeringer, samtidig med at 
konkurrencen sikres, og risiko belønnes. 

Politikmål:
 50 % af husstandene i EU bør være forbundet til højhastighedsnet i 2015.

Politiktiltag:
 Hurtig gennemførelse af telekommunikationspakken (før medio 2011).

2. Digitale kompetencer for et digitalt samfund for alle
Europas potentiale ligger i befolkningens evner, dets arbejdsstyrke og organisationer. Uden en 
vidt forgrenet infrastruktur kan ikt kun bruges i begrænset omfang, og uden færdigheder kan 
der kun opstå begrænset økonomisk og social værdi som resultat af denne brug. Hvis dette 
overses, vil manglen på ikt-færdigheder være den flaskehals, som forhindrer EU i at være 
konkurrencedygtig i den globale økonomi. Færdighedskrav og værktøjer vil variere mellem 
aldersgrupper, men behovet er stærkt i alle grupper.

Politikmål:
 Graden af manglende digitale færdigheder skal halveres inden 2015.
 Alle grundskoler og skoler på sekundærniveau bør have 

højhastighedsinternetadgang inden 2015.
 Alle skole- og gymnasieelever bør modtage undervisning om risici forbundet med 

internettet samt om sikker og ansvarlig brug heraf inden 2012.
 Alle voksne i den erhvervsaktive alder bør tilbydes ikt-uddannelsesmuligheder 

(2010-2015).

Politiktiltag:
 Handlingsplan for digitale færdigheder og kompetencer (2010-2015) 

indeholdende:
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- Specifikke uddannelsesforanstaltninger inden for digitale færdigheder (dvs. 
kuponer) for grupper i fare for udelukkelse.

- Offentlig-private partnerskaber og incitamenter til initiativer i den private 
sektor rettet mod at sikre efteruddannelse til alle ansatte.

- Initiativet "Be smart online!”, der skal gøre alle skoleelever og studerende 
fortrolige med sikker brug af ikt.

- Ikt-bevis på EU-plan som del af standarduddannelse og EU-
godkendelsesordning for digitale kompetencer erhvervet uden for det formelle 
uddannelsessystem.

3. Digitale rettigheder
Når der ikke er tilstrækkelig tillid til den retlige ramme, afstår borgerne fra at interagere, 
udtrykke deres meninger frit og indgå i transaktioner. Kun ved hjælp af kompetente og 
oplyste borgere vil Europa kunne frigøre det fulde sociale og økonomiske potentiale i det nye 
onlinemiljø.

Borgerne bør gøres opmærksomme på konsekvenserne for privatlivets fred af deres adfærd i 
onlinesammenhænge og have ret til at stille krav om fjernelse af personoplysninger, selv når 
disse data oprindeligt blev indsamlet med den registreredes samtykke. Bekæmpelsen af 
cyberkriminalitet er en anden betydelig udfordring. Effektiv håndhævelse af EU-lovgivningen 
på dette område vanskeliggøres ofte af grænseoverskridende juridiske spørgsmål, som f.eks. 
domstolskompetence eller gældende lovgivning. 

Politikmål:
 Alle borgere bør være klar over deres grundlæggende digitale rettigheder.
 Alle brugere skal have kontrol over deres egne data (ret til at blive glemt).

Politiktiltag:
 Charter om borgere og forbrugeres rettigheder i det digitale miljø inden 2012.
 Alle medlemsstaters ratificering af konventionen om cyberkriminalitet (2010-

2015).

II. ET ÅBENT OG KONKURRENCEDYGTIGT DIGITALT INDRE MARKED
En velfungerende digital økonomi er bydende nødvendig for, at hele EU's økonomi kan 
fungere godt. Imidlertid udgør uensartede regler på nationalt niveau for nuværende en alvorlig 
forhindring for digitale ydelsers frie bevægelighed. Virksomhederne står over for mange 
forhindringer for salg på tværs af grænserne, især på grund af de forskellige bestemmelser, 
der gælder i medlemsstaterne inden for områder som forbrugerbeskyttelse, moms, genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr, specifikke produktbestemmelser og betalingstransaktioner. 
Medmindre der findes en løsning, vil virksomheder og forbrugere aldrig kunne nyde godt af 
den digitale økonomis fulde potentiale.

4. Effektiv gennemførelse af det nye regelsæt
Uensartede regelsæt i telekommunikationssektoren koster ifølge ekspertskøn Europas 
erhvervsliv 20 mia. EUR om året – en omkostningsfaktor, der bør fjernes så hurtigt som 
muligt ved at gennemføre reformerne og anvende de nye regler effektivt. 
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Politikmål:
 Opnå et fuldt konkurrencedygtigt marked for elektronisk kommunikation.
 Sikre et åbent internet, hvor borgernes ret til adgang til og distribution af 

information samt anvendelse af applikationer og tjenester, respekteres.

Politiktiltag:
 Omsætte og gennemføre det reviderede regelsæt så hurtigt som muligt (før medio 

2011).
 BEREC bør være operationelt så hurtigt som muligt.
 Harmoniseret gennemførelse af bestemmelserne om netneutralitet i 

medlemsstaterne.
 Løsning på problemet med roaming inden 2013 for at undgå behovet for til 

stadighed at skulle regulere detailpriserne.

5. Udbygning af markedet for digitale tjenesteydelser
Vi har endnu ikke opnået et fuldt funktionerende indre marked for onlinetjenesteydelser i 
Europa. Tallene taler for sig selv: kun 7 % af alle transaktioner foretaget af europæiske 
forbrugere via internettet er grænseoverskridende, og kun 35 % af den samlede befolkning i 
EU har benyttet avancerede internettjenester i løbet af de seneste 3 måneder.

5.1 Fjernelse af hindringerne for markedet for digitale tjenesteydelser
EU's marked med 500 mio. forbrugere er opsplittet, hvilket hindrer stordriftsfordele og skader 
virksomheder og forbrugere. EU's regelsæt for informationssamfundet blev oprettet i små 
bidder over en periode på flere år (især 2000-2005), hvilket resulterer i en række EU-
direktiver, der hver dækker et eller flere forskellige områder af informationssamfundet (dvs. 
databeskyttelsesdirektivet fra 1995, direktivet om elektroniske signaturer fra 1999 og 
direktivet om elektronisk handel fra 2000). Næsten ti år efter deres vedtagelse synes disse 
direktiver svækket på grund af onlinemiljøets øgede kompleksitet.  Mens de juridiske 
spørgsmål i nogle direktiver kan løses gennem en lille yderligere opdatering, har andre 
direktiver brug for en mere tilbundsgående revision.

Politikmål:
 Fjernelse af de vigtigste lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende 

onlinetransaktioner inden 2015.
 Alle brugere af mobile tjenester bør være i stand til at bruge sin enhed som en 

mobil tegnebog i 2015.

Politiktiltag:
 Revision af den del af EU-retten, der påvirker det indre onlinemarked: 

resultattavle for hindringer plus målrettet indsats over for vigtige hindringer.
 Udvikling af fælles EU-standarder og regler for mobile betalinger (såkaldt m-

cash).

5.2 Digital overgang for offentlige serviceydelser
Ikt-værktøjer muliggør øget offentlig inddragelse, øget adgang til offentlig information og 
øget gennemsigtighed. Mobiliteten i det indre marked kan styrkes af problemfri 
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e-forvaltningstjenester til oprettelse og drift af virksomheder og til studier, arbejde, bosættelse 
og pensionering hvor som helst i EU.

Politikmål:
 Alle offentlige tjenesteydelser skal være tilgængelige online og tilgængelige for 

handicappede inden 2015.
 50 % reduktion af offentlige tjenesters CO2-fodaftryk inden 2015.

Politiktiltag:
 Udvikling af nationale planer for offentlige serviceydelsers digitale overgang, 

herunder:
- mål og foranstaltninger for at få regeringer samt sundheds- og 

uddannelsessystemet online inden 2015 og for at fremme udbredelsen af 
borgere og virksomheder.

6. Udvikling af den femte frihed: fri bevægelighed for indhold og viden
Når det drejer sig om levering af digitalt indhold, kan EU ikke hævde at være det største 
marked i verden, idet den udgøres af 27 forskellige markeder.  Udbydere af indhold stilles 
over for yderst komplekse og nationalt baserede licensordninger, som gør det vanskeligere for 
digitale virksomheder at levere overbevisende tilbud om lovligt indhold. Dette begrænser ikke 
kun tilgængeligheden af lovligt onlineindhold, men kvæler også udviklingen af nye 
medietjenester. Disse spørgsmål er en del af en vanskelig og uopsættelig debat, men de 
illustrerer i hvert fald, at en grundlæggende revision af den nuværende situation vedrørende 
ophavsrettigheder til onlineindhold bliver nødvendig. Vi har brug for at fremskynde denne 
debat for at sikre solide løsninger, der er afbalancerede og attraktive for brugere og 
rettighedshavere.

Politikmål:
 En enkel, brugervenlig retlig ramme for adgangen til digitalt indhold i Europa 

inden 2015.

Politiktiltag:
 Etablering af en EU-ophavsretbetegnelse i henhold til artikel 118 i TEUF i 2013.
 Udvikling af fælles EU-standarder og regler for metoder til onlinebetaling (dvs. m-

cash) inden 2012.

III. EN BLOMSTRENDE ØKONOMI OG ET VELSTÅENDE SAMFUND
Det er almindelig anerkendt, at der er en direkte sammenhæng mellem investeringer i ikt og 
økonomiske resultater, eftersom det øger innovationskapaciteten i alle industrisektorer 
horisontalt, forbedrer produktiviteten og hjælper med at optimere anvendelsen af 
naturressourcer. Forsknings- og innovationskapacitet er af afgørende betydning for at blive i 
stand til at forme, beherske og tilegne sig ikt-teknologier og udnytte dem til at skabe 
økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle fordele.

7. Fremme af forskning og innovation i verdensklasse
Åben innovation kræver globalt samspil gennem hele forskningsværdikæden og nemmere 
samarbejde med forskningsinstitutioner uden for Europa. I denne forbindelse bør forsknings-
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og innovationspolitikken vedrørende ikt fremme sammenlægningen af offentlige og private 
midler og rette dem mod områder, hvor Europa er eller kan blive en global leder. 
Forskningsindsatsen bør ikke undergraves af unødig bureaukratisering af offentlige 
finansieringsprogrammer.

Politikmål:
 Europa blandt de førende inden for udvikling af internetteknologier.
 Teknologisk lederskab inden for ikt-applikationer med lavt kulstofforbrug.
 Radikal reduktion af bureaukratiet i forbindelse med EU's rammeprogram.

Politiktiltag:
 Fordobling af EU's budget til ikt-forskning i næste finansielle overslag og 

firedobling af budgettet for indførelse af ikt.
 Udvikle det fremtidige offentlig-private partnerskab om internettet.
 Omstrukturering af processerne i forbindelse med rammeprogrammer for at 

nedbringe mængden af bureaukrati og etablering af en brugerbestyrelse for at 
sikre brugervenlighed.

8. Støtte til EU-økonomiens konkurrenceevne
EU's fremtidige konkurrenceevne og dens evne til at overvinde den nuværende økonomiske 
krise afhænger i høj grad af dens evne til at fremme udbredt og effektiv udnyttelse af ikt i 
virksomhederne. SMV'er kan være drivkraften i EU's økonomiske opsving. Men i 
anvendelsen af produktivitetsfremmende ikt-værktøjer, halter SMV’er betydeligt bagefter 
store virksomheder.

Politikmål:
 Handelsbalancen for ikt-varer og -tjenesteydelser i EU bør være positiv inden 

2015.
 80 % af SMV'erne bør anvende avancerede forretningsværktøjer inden 2015.

Politiktiltag:
 Fremme af SMV'ers udvikling og brug af internetbaserede tjenester, som f.eks. 

cloud computing og software som modeller for disse tjenester.

9. Integrering af ikt med henblik på en økonomi med lavt kulstofforbrug
Ikt kan og bør spille en vigtig rolle i fremme af ansvarligt energiforbrug i husholdninger, 
transport, energiproduktion og produktionssektoren. Intelligente målere, effektiv belysning, 
cloud computing og distribueret software kan omdanne forbrugsmønstret, hvad angår 
udnyttelsen af energikilder.

Politikmål:
 15 % lavere CO2-emissioner i vigtige sektorer takket være ikt inden 2020.
 Reduktion af ikt-sektorens fodaftryk med 50 % inden 2015.
 Mere energieffektiv forbrugeradfærd: 50 % af alle husstande udstyret med 

intelligente målere inden 2015.

Politiktiltag bliver genstand for en særlig INI-betænkning.
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IV. FREMMENDE FAKTORER
For at den digitale 2015.eu-dagsorden kan blive en sådan strategisk ramme og give de 
ønskede resultater, er stærkt politisk ejerskab og effektive gennemførelsesmekanismer 
påkrævet.

10. Politisk lederskab

Forvaltning på flere niveauer og ejerskab
2015.eu bliver kun effektivt, hvis den er 'ejet' af alle politiske niveauer og gennemført som et 
fælles ansvar på EU-plan samt på nationalt og regionalt plan. 

Politisk synlighed
Organisationen Digital Agenda Summits skal bidrage til at gøre status over fremskridt, styrke 
de involverede aktørers engagement, øge synligheden af ikt’s rolle og forny de politiske 
impulser.

11. Effektiv gennemførelse

Specifikke, målbare, passende, realistiske og tidsbaserede langsigtede mål og delmål 
(SMART-mål) 
En strategi uden SMART-mål er ikke mere end blot en hensigtserklæring. Medlemsstaterne 
bør fastsætte nationale SMART-mål, der svarer til deres forskellige situationer.

EU’s handlings- og lovgivningsprogram
Hvilke mål der skal forfølges på EU-plan, bliver der redegjort for i form af en handlingsplan 
og, om nødvendigt, i målrettet lovgivning. Samtlige relevante gennemførelsesmekanismer og 
EU-instrumenter bør mobiliseres.

Kontrol og benchmarking
Kommissionen og medlemsstaterne bør systematisk benchmarke, evaluere og overvåge 
fremskridtene hvert år ved hjælp af en 2015.eu-resultattavle.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


