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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zdefiniowania nowej agendy cyfrowej dla Europy: od i2010 do digital.eu 
(2009/2225 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany„Sprawozdanie 
w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze 
osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009” (COM(2009)0390),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego 
społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie europejskiej polityki 
w zakresie widma radiowego2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie opracowania europejskiej 
polityki w zakresie łączy szerokopasmowych3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania 
konsumentów do środowiska cyfrowego4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
opinie Komisji ... oraz Komisji .... (A7-0000/2010), 

A. mając na uwadze, że technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są obecne w 
praktycznie wszystkich aspektach życia codziennego i są nierozerwalnie związane 
z dążeniem do dobrobytu i konkurencyjności gospodarki, ochrony środowiska 
naturalnego oraz bardziej demokratycznego i otwartego społeczeństwa 
integracyjnego,

B. mając na uwadze, że Europa tylko wtedy będzie czerpać korzyści z tej cyfrowej 
rewolucji, jeśli wszyscy obywatele UE zostaną zachęceni i uprawnieni do pełnego 
uczestnictwa w nowym społeczeństwie cyfrowym, a człowiek znajdzie się 
w centrum działań politycznych; mając na uwadze, że rewolucja cyfrowa nie może 
być dłużej uważana za ewolucję bazującą na przemysłowej przeszłości, ale za proces 
radykalnej transformacji,

C. mając na uwadze, że potencjał Europy leży w umiejętnościach jej mieszkańców, siły 
roboczej i organizacji; mając na uwadze, że bez umiejętności technologie oraz 
infrastruktura informacyjno-komunikacyjna mogą przynieść jedynie ograniczone 

                                               
1 Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 133.
2 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 364.
3 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 87.
4 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 370.
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korzyści gospodarcze i społeczne,

D. mając na uwadze, że obywatele będą powstrzymywać się od kontaktów, swobodnego 
wyrażania opinii i zawierania transakcji, jeśli nie będą mieli wystarczającego 
zaufania do ram prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; mając na uwadze, że 
zagwarantowanie praw cyfrowych jest podstawowym warunkiem zaufania ze strony 
obywateli,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś poważnie utrudniony przez niejednolite zasady 
na poziomie krajowym,

1. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie kompleksowej strategii i planu 
działania umożliwiającego Europie poczynienie postępów na drodze ku otwartemu 
i dostatniemu społeczeństwu cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy nazwać „agendą 
2015. eu”, wzorując je na pozytywnej spirali 2015.eu;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania wysiłków na rzecz powszechnego i szybkiego 
dostępu do sieci dla wszystkich obywateli i konsumentów dzięki wspieraniu dostępu do 
internetu stacjonarnego i mobilnego oraz rozmieszczaniu infrastruktury nowej generacji; 
podkreśla, że wymaga to polityki promowania dostępu na uczciwych zasadach i po 
konkurencyjnych cenach dla wszystkich społeczności niezależnie od lokalizacji, dzięki 
czemu żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi wykluczenie;

3. uważa, że do roku 2013 każde gospodarstwo domowe w UE powinno mieć dostęp do 
szerokopasmowego internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa zatem Komisję do 
przeprowadzenia przeglądu obowiązków świadczenia usługi powszechnej oraz wzywa 
państwa członkowskie do nadania nowego impulsu europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności poprzez aktualizację krajowych celów w zakresie 
penetracji szybkich łączy szerokopasmowych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu Europy jako „kontynentu usług mobilnych” na 
świecie i zapewnienia do 2015 r. udziału 75% abonentów sieci komórkowych będących 
użytkownikami sieci na poziomie 3G (lub wyższym); przypomina o konieczności 
przyspieszenia zharmonizowanego wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej bez 
szkody dla istniejących usług nadawczych;

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu do internetu 50% gospodarstw domowych 
w UE powinno być do 2015 r. podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

6. wzywa państwa członkowskie do przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego do prawa 
krajowego przed ustalonym terminem, w szczególności nowych przepisów w sprawie 
sieci i częstotliwości dostępu nowej generacji (NGA), które zapewniają stabilne 
otoczenie regulacyjne sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy jednoczesnym 
zapewnieniu konkurencji;

7. przypomina, że jednym z celów nowych ram regulacyjnych łączności elektronicznej jest 
stopniowa redukcja sektorowych przepisów ex ante w miarę rozwoju konkurencji 
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rynkowej, tak aby docelowo łączność elektroniczną regulowało wyłącznie prawo 
konkurencji;

8. podkreśla, że kompetencje informatyczne mają kluczowe znaczenie dla integracyjnego 
społeczeństwa cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE powinni być wyposażeni 
w odpowiednie umiejętności informatyczne; podkreśla istotne zobowiązanie do 
zmniejszenia do 2015 r. o połowę braków w zakresie umiejętności i kompetencji 
informatycznych;

9. podkreśla, że do 2015 r. wszystkie szkoły podstawowe i średnie muszą mieć szybkie 
łącza internetowe;

10. proponuje wprowadzenie „planu działania na rzecz umiejętności informatycznych” na 
szczeblu UE i państw członkowskich, obejmującego w szczególności: specjalne
możliwości kształcenia w zakresie umiejętności informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw sektora prywatnego na rzecz zapewnienia szkoleń 
informatycznych dla wszystkich pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę „Poznaj 
tajniki internetu!” mającą na celu zapoznanie wszystkich uczniów z bezpiecznym 
korzystaniem z usług TIK oraz usług internetowych, a także wspólny dla całej UE system 
certyfikacji z zakresu TIK;

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE powinni być świadomi swoich podstawowych praw 
cyfrowych dzięki europejskiej karcie praw obywatelskich i konsumenckich w środowisku 
cyfrowym, w razie potrzeby ujednolicającej i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

12. wyraża głębokie przekonanie, że ochrona prywatności stanowi podstawową wartość i że 
wszyscy użytkownicy powinni mieć kontrolę nad swymi danymi osobowymi, w tym 
„prawo do zostania zapomnianym”; wzywa zatem do dostosowania dyrektywy 
o ochronie danych osobowych do aktualnego środowiska cyfrowego;

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania 
konwencji o cyberprzestępczości;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego internetu, w którym obywatele mają prawo do 
dostępu do informacji i rozpowszechniania ich lub uruchamiania aplikacji i usług według 
własnego wyboru; wzywa Komisję, Organ Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) i krajowe organy regulacyjne do dokładnego monitorowania i 
egzekwowania zharmonizowanego wdrażania przepisów dotyczących neutralności sieci;

15. wzywa Komisję do przedstawienia przed 2013 r. długoterminowego rozwiązania 
problemu roamingu;

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji internetowych; wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
wspólnotowego dorobku prawnego mającego wpływ na jednolity rynek internetowy oraz 
do zaproponowania działań legislacyjnych ukierunkowanych na główne przeszkody;
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17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie danych 
osobowych, dyrektywa w sprawie podpisów elektronicznych i dyrektywa w sprawie 
handlu elektronicznego) okazują się nieaktualne ze względu na rosnącą złożoność 
środowiska internetowego i wprowadzanie nowych technologii; uważa, że choć kwestie 
prawne związane z niektórymi dyrektywami można rozwiązać drogą stopniowej 
aktualizacji, inne dyrektywy wymagają bardziej dogłębnego przeglądu;

18. podkreśla potencjalne znaczenie cyfryzacji usług publicznych dla obywateli i 
przedsiębiorstw i wzywa państwa członkowskie do opracowania krajowych planów 
przejścia na cyfrowe usługi publiczne, które powinny obejmować cele i środki dotyczące 
udostępniania do 2015 r. wszystkich usług publicznych w internecie, także osobom 
niepełnosprawnym;

19. podkreśla potrzebę opracowania swobodnego przepływu treści i wiedzy oraz 
przygotowania do 2015 r. prostych, przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów cyfrowych w Europie, które to ramy zapewniłyby 
zaufanie konsumentów, zapewniając niezawodne rozwiązania odpowiednio wyważone i 
atrakcyjne dla użytkowników oraz właścicieli praw; wzywa UE do przyspieszenia debaty 
na temat prawa autorskiego oraz ustanowienia do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 
na mocy art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

20. uważa, że oprócz konsekwentnego wdrażania technologii informacyjno-
komunikacyjnych niezbędne jest promowanie doskonałości w zakresie badań nad TIK 
oraz wspieranie inwestycji publicznych i prywatnych we wspólne badania naukowe 
i innowacje o dużym stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa powinna być w czołówce 
rozwoju technologii internetowych oraz niskoemisyjnych zastosowań TIK; proponuje 
podwojenie w następnej perspektywie finansowej budżetu UE przeznaczonego na 
badania nad TIK oraz czterokrotne zwiększenie budżetu na zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

21. wyraża zaniepokojenie biurokracją w programie ramowym UE; wzywa Komisję do 
zlikwidowania tej biurokracji przez przekształcenie procesów programu ramowego i 
utworzenie platformy użytkowników;

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 2020 r. emisji CO2 w kluczowych sektorach 
gospodarki i wzywa do promowania odpowiedzialnego zużycia energii, zwłaszcza 
poprzez zainstalowanie do 2015 r. w 50% domów tzw. inteligentnych liczników; 
podkreśla również, że emisję dwutlenku węgla w sektorze TIK należy do 2015 r. 
zmniejszyć o 50%;

23. uważa, że przyjęcie odpowiedzialności za „agendę 2015.eu” na wszystkich szczeblach 
politycznych (UE, krajowym i regionalnym), jak również eksponowanie polityczne mają 
zasadnicze znaczenie dla jej skutecznego wdrażania; proponuje w związku z tym 
okresowe organizowanie szczytów dotyczących agendy cyfrowej w celu dokonywania 
przeglądu postępów na szczeblu Unii i państw członkowskich oraz nadanie nowego 
bodźca politycznego;
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24. zwraca w szczególności uwagę Komisji na konieczność wytyczenia inteligentnych (ang. 
SMART, tj. konkretnych, mierzalnych, odpowiednich, realistycznych i określonych w 
czasie) celów i zadań oraz przyjęcia planu działania uruchamiającego wszystkie 
odpowiednie instrumenty UE, jak: finansowanie, miękkie prawo, egzekwowanie i w razie 
potrzeby konkretne akty prawne;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) przenikają obecnie praktycznie wszystkie 
aspekty życia codziennego. TIK są nierozerwalnie związane z dążeniem do dobrobytu 
i konkurencyjności gospodarki, ochrony środowiska naturalnego oraz bardziej 
demokratycznego i otwartego społeczeństwa integracyjnego. Odczuwanych obecnie zmian 
nie można dłużej uważać za ewolucję bazującą na przemysłowej przeszłości; wymagają one 
radykalnej transformacji. Kontynuowanie dotychczasowych metod nie wchodzi zatem w 
grę. Europa tylko wtedy będzie czerpać korzyści z tej cyfrowej rewolucji, jeśli wszyscy
obywatele UE zostaną zachęceni i uprawnieni do pełnego uczestnictwa w nowym 
społeczeństwie cyfrowym.

Obszary polityki i sprzyjające czynniki wskazane w niniejszym sprawozdaniu tworzą ogólne 
ramy polityczne TIK dla UE na okres najbliższych pięciu lat, które sprawozdawczyni 
proponuje nazwać „agendą 2015.eu”. Tę odnowioną agendę można przedstawić graficznie jako 
pozytywną spiralę 2015.eu (zob. załącznik). W centrum spirali znajduje się człowiek (zarówno 
jako obywatel, jak i konsument). Każdy powinien być wyposażony w odpowiednie 
kompetencje oraz powszechny i szybki dostęp do sieci. Obywatelom potrzebne są również 
jasne ramy prawne, które chronią ich prawa oraz dają niezbędne zaufanie i bezpieczeństwo. 
Jest to koniecznym warunkiem korzystania przez obywateli ze swobody dostępu bez 
przeszkód do cyfrowych usług i treści na całym rynku wewnętrznym (jest to tzw. piąta 
swoboda). Wiedza i technologie są poza tym niezbędne do wspierania konkurencyjności 
naszej gospodarki i bardziej zamożnego społeczeństwa. 

Niniejsze sprawozdanie ma na celu udzielenie wskazówek i być źródłem inspiracji, w 
szczególności dla Komisji, w zakresie wniosku w sprawie kompleksowej strategii i planu 
działania na 2015 r. uruchamiających wszystkie odpowiednie instrumenty w UE, takie jak: 
finansowanie, miękkie prawo, egzekwowanie i w razie potrzeby konkretne akty prawne.

I. ZWIĘKSZANIE UPRAWNIEŃ OBYWATELI I KONSUMENTÓW
Europa tylko wtedy będzie czerpać korzyści z tej cyfrowej rewolucji, jeśli wszyscy
obywatele UE zostaną zachęceni i uprawnieni do pełnego uczestnictwa w nowym 
społeczeństwie cyfrowym. Wymaga to zaufania inwestorów umożliwiającego 
podejmowanie długoterminowych zobowiązań, zaufania ze strony rządu do bardziej 
zdecydowanego realizowania idei e-administracji i zaufania obywateli do korzystania 
z usług cyfrowych. 

1. Zapewnianie powszechnego i szybkiego dostępu
Warunkiem wstępnym stworzenia europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy jest 
dostęp wszystkich użytkowników do solidnych i niezawodnych szerokopasmowych sieci 
przewodowych i bezprzewodowych. Technologie stacjonarne i bezprzewodowe powinny 
być powszechnie dostępne i kompatybilne, aby umożliwić płynny i szybki dostęp do 
internetu.

1.1 Dążenie do w pełni sieciowego społeczeństwa
Wymaga to polityki promowania dostępu do sieci na uczciwych zasadach i po 
konkurencyjnych cenach dla wszystkich społeczności niezależnie od lokalizacji, dzięki 
czemu żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi wykluczenie. W pełni sieciowe 
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społeczeństwo oznacza dziś również społeczeństwo mobilne. Ekonomika sieci mobilnych 
zależy w wysokim stopniu od kosztów oraz dostępności widma i ważne jest, aby widmo 
w pasmach częstotliwości dywidendy cyfrowej było udostępniane natychmiast, jak tylko 
okaże się to praktyczne bez szkody dla istniejących usług nadawczych czy innych.

Cele polityczne:
 do roku 2013 każde gospodarstwo domowe w UE powinno mieć dostęp do 

szerokopasmowego internetu po konkurencyjnej cenie;
 utrzymanie statusu Europy jako „kontynentu usług mobilnych” na świecie: do 

2015 r. 75% abonentów sieci komórkowych powinno być użytkownikami sieci na 
poziomie 3G (lub wyższym).

Działania polityczne:
 przeprowadzenie przez Komisję do 2010 r. przeglądu obowiązków świadczenia 

usługi powszechnej,
 europejska strategia szybkich sieci szerokopasmowych, wraz z aktualizacją celów 

przyjętych przez państwa członkowskie (lata 2010-2015),
 przyspieszenie zharmonizowanego wykorzystywania dywidendy cyfrowej (lata 

2010-2015) i wspieranie rozszerzenia zakresu i jakości usług szerokopasmowych 
poprzez ich podział.

1.2 Wdrażanie infrastruktury nowej generacji
Nakłady kapitałowe potencjalnie potrzebne do wdrażania sieci szerokopasmowych w całej 
UE są znaczne. Nowe przepisy pakietu telekomunikacyjnego dotyczące dostępu nowej
generacji (NGA) zapewniają stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne sprzyjające 
pobudzaniu inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu zasad konkurencji i nagradzania za 
ponoszone ryzyko.

Cele polityczne:
 do 2015 r. 50% gospodarstw domowych w UE powinno być podłączonych do sieci 

o dużej szybkości.

Działania polityczne:
 szybka transpozycja pakietu telekomunikacyjnego (do połowy 2011 r.).

2. Kompetencje informatyczne dla integracyjnego społeczeństwa cyfrowego
Potencjał Europy leży w umiejętnościach jej mieszkańców, siły roboczej i organizacji. Brak 
wszechobecnej infrastruktury uniemożliwia nieograniczone stosowanie TIK, a brak 
umiejętności ogranicza wartości gospodarcze i społeczne płynące z ich stosowania. Bez 
uzupełnienia braku umiejętności informatycznych pojawi się wąskie gardło stojące na 
przeszkodzie konkurencyjności UE w globalnej gospodarce. Wymagania w zakresie 
umiejętności i narzędzi będą się różnić w poszczególnych grupach wiekowych, ale 
potrzebne są one zdecydowanie we wszystkich grupach.

Cele polityczne:
 do 2015 r. należy zmniejszyć o połowę braki w zakresie umiejętności i kompetencji 

informatycznych;
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 do 2015 r. wszystkie szkoły podstawowe i średnie powinny mieć szybkie łącza 
internetowe;

 do 2012 r. uczniowie wszystkich szkół podstawowych i średnich powinni zostać 
przeszkoleni w zakresie zagrożeń związanych z internetem oraz bezpiecznego 
i odpowiedzialnego korzystania z niego;

 wszyscy dorośli w wieku produkcyjnym powinni mieć dostęp do szkoleń z zakresu 
TIK (lata 2010-2015).

Działania polityczne:
 plan działania na rzecz umiejętności i kompetencji informatycznych (lata 2010-

2015) obejmujący:
- specjalne działania na rzecz kształcenia w zakresie umiejętności 

informatycznych (tzw. bony) dla grup zagrożonych wykluczeniem,
- partnerstwa publiczno-prywatne oraz zachęty dla inicjatyw sektora 

prywatnego na rzecz zapewnienia szkoleń dla wszystkich zatrudnionych,
- inicjatywa „Poznaj tajniki internetu!” mająca na celu zapoznanie wszystkich 

uczniów z bezpiecznym korzystaniem z TIK,
- dyplom TIK na szczeblu UE jako część standardowego kształcenia oraz 

unijny system certyfikacji z zakresu umiejętności cyfrowych zdobytych poza 
sformalizowanym systemem edukacji.

3. Prawa cyfrowe
Brak wystarczającego zaufania do ram prawnych powoduje, że obywatele powstrzymują się 
od kontaktów, swobodnego wyrażania opinii i zawierania transakcji. Tylko dzięki 
odpowiedniemu uprawnieniu i informowaniu obywateli Europa uwolni pełen potencjał 
społeczny i gospodarczy nowego środowiska internetowego.

Obywatelom należy uświadamiać wpływ ich zachowań na prywatność w kontekście 
internetu i przyznać im prawo do żądania usunięcia danych osobowych, nawet jeśli dane te 
zostały pierwotnie pobrane za zgodą ich podmiotu. Kolejnym poważnym wyzwaniem jest 
zwalczanie przestępczości internetowej. Skuteczne egzekwowanie prawa UE w tej 
dziedzinie jest często utrudniane przez transgraniczne kwestie prawne, takie jak sąd 
właściwy lub prawo właściwe. 

Cele polityczne:
 wszyscy obywatele powinni być świadomi swych podstawowych praw cyfrowych;
 wszyscy użytkownicy powinni mieć kontrolę nad własnymi danymi („prawo do 

zostania zapomnianym”).

Działania polityczne:
 karta praw obywatelskich i konsumenckich w środowisku cyfrowym do 2012 r.,
 ratyfikowanie przez wszystkie państwa członkowskie konwencji 

o cyberprzestępczości (lata 2010-2015).

II. OTWARTY I KONKURENCYJNY JEDNOLITY RYNEK CYFROWY
Dobrze funkcjonująca gospodarka cyfrowa jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania całej gospodarki UE. Swobodny przepływ usług cyfrowych jest dziś jednak 
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poważnie utrudniony przez niejednolite zasady na poziomie krajowym. Przedsiębiorstwa 
napotykają szereg barier w sprzedaży transgranicznej, głównie z powodu różnic 
w przepisach obowiązujących na szczeblu państw członkowskich w dziedzinach takich jak 
ochrona konsumenta, podatek od wartości dodanej (VAT), recykling urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, szczegółowe rozporządzenia dotyczące produktów oraz 
transakcje płatnicze. Jeśli nie zostanie to rozwiązane, przedsiębiorstwa i konsumenci nigdy 
nie wykorzystają pełnego potencjału gospodarki cyfrowej.

4. Skuteczne wprowadzanie w życie nowych ram regulacyjnych
Według szacunków ekspertów brak ujednolicenia przepisów w dziedzinie telekomunikacji 
kosztuje europejskie przedsiębiorstwa 20 mld EUR rocznie i ten czynnik kosztowy należy 
jak najszybciej wyeliminować poprzez wprowadzenie reform w życie oraz skuteczne 
stosowanie nowych przepisów. 

Cele polityczne:
 osiągnięcie w pełni konkurencyjnego rynku łączności elektronicznej,
 zagwarantowanie otwartego internetu z poszanowaniem prawa obywateli do 

dostępu do informacji i rozpowszechniania ich lub uruchamiania aplikacji 
i usług według własnego wyboru.

Działania polityczne:
 jak najszybsza transpozycja i wdrożenie zmienionych ram regulacyjnych (przed 

połową 2011 r.),
 niezwłoczne rozpoczęcie działalności przez Organ Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej (BEREC),
 zharmonizowane wdrażanie w państwach członkowskich przepisów dotyczących 

neutralności sieci, 
 rozwiązanie problemu roamingu do 2013 r. bez konieczności ciągłego 

regulowania cen detalicznych.

5. Zwiększenie rynku usług cyfrowych
Nie udało nam się jeszcze w Europie stworzyć w pełni funkcjonującego jednolitego rynku 
usług internetowych. Liczby mówią same za siebie: tylko 7% wszystkich transakcji 
dokonanych przez konsumentów europejskich przez sieć są to transakcje ponadgraniczne; 
jedynie 35% ogółu ludności UE korzystało w ubiegłych trzech miesiącach z 
zaawansowanych usług internetowych.

5.1 Usunięcie przeszkód utrudniających rynek usług cyfrowych
Rozdrobnienie europejskiego rynku mającego 500 milionów konsumentów uniemożliwia 
osiągnięcie efektu skali, na czym tracą przedsiębiorstwa i konsumenci. Ramy regulacyjne 
UE dla społeczeństwa informacyjnego tworzono w sposób fragmentaryczny przez okres 
kilku lat (głównie w latach 2000-2005), w wyniku czego powstał komplet dyrektyw UE, 
z których każda obejmuje jeden lub więcej różnych obszarów społeczeństwa 
informacyjnego (jak dyrektywa o ochronie danych osobowych z 1995 r., dyrektywa 
w sprawie podpisów elektronicznych z 1999 r., dyrektywa w sprawie handlu 
elektronicznego z 2000 r.). Prawie dziesięć lat po przyjęciu dyrektywy te okazują się 
niepełne wskutek rosnącej złożoności środowiska internetowego. Choć kwestie prawne 
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związane z niektórymi dyrektywami można rozwiązać drogą niewielkiej stopniowej 
aktualizacji, inne dyrektywy wymagają bardziej dogłębnego przeglądu.

Cele polityczne:
 usunięcie do 2015 r. głównych barier regulacyjnych dla transgranicznych 

transakcji internetowych,
 do 2015 r. każdy użytkownik sieci komórkowej powinien móc wykorzystywać 

swoje urządzenie jako mobilny portfel.

Działania polityczne:
 przegląd wspólnotowego dorobku prawnego mającego wpływ na jednolity rynek 

internetowy: klasyfikacja przeszkód oraz ukierunkowane działania dotyczące 
głównych utrudnień,

 opracowanie wspólnych dla całej UE norm i zasad dotyczących płatności 
mobilnych (tzw. e-gotówka).

5.2 Cyfryzacja usług publicznych
Narzędzia TIK pozwalają na silniejsze angażowanie społeczeństwa, poszerzenie dostępu do 
informacji publicznych i zwiększanie przejrzystości. Mobilność w ramach jednolitego rynku 
może zostać zwiększona przez wprowadzenie sprawnych usług e-administracji w 
odniesieniu do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podejmowania 
studiów, pracy, zamieszkiwania i przechodzenia na emeryturę w dowolnym państwie 
członkowskim UE.
Cele polityczne:

 udostępnienie do 2015 r. wszystkich usług publicznych w internecie, także osobom 
niepełnosprawnym,

 zmniejszenie do 2015 r. emisji dwutlenku węgla przez usługi publiczne o 50%.

Działania polityczne:
 opracowanie krajowych planów cyfryzacji usług publicznych, które obejmują:

- cele i środki na rzecz dostępności w internecie do 2015 r. usług administracji 
rządowej i służby zdrowia oraz usług edukacyjnych, a także na rzecz 
promowania korzystania z nich przez obywateli i przedsiębiorstwa.

6. Rozwijanie tzw. piątej swobody: swobodny przepływ treści i wiedzy 
Jeśli chodzi o dostarczanie treści cyfrowych, Europa nie może uważać się za największy 
rynek na świecie, gdyż składa się na nią 27 odrębnych rynków. Dostawcy treści mają do 
czynienia z nadmiernie skomplikowanymi systemami zezwoleń na poziomie krajowym, co 
utrudnia przedsiębiorstwom cyfrowym dostarczanie liczących się i zgodnych z prawem ofert 
programowych. Nie tylko ogranicza to dostępność w internecie legalnych treści, ale również 
hamuje rozwój nowych usług medialnych. Kwestie te są jednym z przedmiotów trudnej 
i pilnej debaty, ale w każdym razie świadczą o tym, że konieczna staje się gruntowna 
zmiana obecnego stanu rzeczy w zakresie internetowych praw autorskich. Musimy tę debatę 
przyspieszyć w celu zapewnienia niezawodnych rozwiązań, które są odpowiednio 
wyważone i atrakcyjne dla użytkowników i posiadaczy praw.
Cele polityczne:

 przygotowanie do 2015 r. prostych, przyjaznych dla konsumenta ram prawnych
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dotyczących dostępu do zasobów cyfrowych w Europie.

Działania polityczne:
 ustanowienie do 2013 r. europejskich tytułów prawnych zgodnie z art. 118 TFUE,
 opracowanie do 2012 r. wspólnych dla całej UE norm i zasad dotyczących 

płatności internetowych (tzw. e-gotówka).

III. ZAMOŻNA GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO
Powszechnie uważa się, że istnieje bezpośredni związek między inwestycjami w TIK 
a wynikami gospodarczymi, gdyż inwestycje te zwiększają potencjał innowacyjny 
wszystkich sektorów przemysłowych w płaszczyźnie poziomej, poprawiają wydajność 
i przyczyniają się do optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych. Potencjał 
badawczo-innowacyjny jest niezbędne, aby móc kształtować, opanować i przyswajać 
technologie informacyjno-komunikacyjne i wykorzystywać je z korzyścią dla aspektów 
gospodarczych, społecznych i kulturowych.

7. Promowanie badań i innowacji na światowym poziomie
Otwarta innowacyjność wymaga globalnych interakcji w całym łańcuchu wartości 
badawczych oraz łatwiejszej współpracy z instytucjami badawczymi spoza Europy. W tym 
kontekście polityka dotycząca badań nad TIK i innowacji powinna wspierać łączenie 
finansowania publicznego i prywatnego oraz koncentrowanie go na obszarach, na których 
Europa jest lub może stać się światowym liderem. Wysiłków badawczych nie powinna 
niweczyć zbędna biurokracja programów finansowania publicznego.

Cele polityczne:
 Europa w czołówce opracowywania technologii internetowych,
 przywództwo technologiczne w dziedzinie niskoemisyjnych zastosowań TIK,
 radykalne zmniejszenie biurokracji związanej z programem ramowym UE.

Działania polityczne:
 podwojenie w następnej perspektywie finansowej budżetu UE przeznaczonego na 

badania nad TIK oraz czterokrotne zwiększenie budżetu na zastosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz internetu przyszłości,
 przekształcenie procesów dotyczących programu ramowego w celu likwidacji 

biurokracji i utworzenia platformy użytkowników zapewniającej przyjazność dla 
użytkownika.

8. Wspieranie konkurencyjności gospodarki UE
Przyszła konkurencyjność Europy i jej zdolność do wyjścia z obecnego kryzysu 
gospodarczego zależą w dużej mierze od jej zdolności do ułatwiania przedsiębiorstwom 
powszechnego i skutecznego wykorzystywania TIK. MŚP mogą stać się motorem 
gospodarczego odrodzenia w Europie. Jednak MŚP znacznie ustępują dużym firmom w 
zakresie wykorzystywania zwiększających wydajność narzędzi TIK.

Cele polityczne:
 do 2015 r. bilans handlowy UE w zakresie towarów i usług TIK powinien być 

dodatni;
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 do 2015 r. 80% MŚP powinno korzystać z zaawansowanych narzędzi 
biznesowych.

Działania polityczne:
 promowanie powstawania usług internetowych – takich jak chmury obliczeniowe 

(ang. cloud computing) czy specjalne oprogramowanie – i wykorzystywania ich 
przez MŚP jako wzorców biznesowych.

9. Uaktywnianie TIK na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
TIK mogą i powinny odgrywać znaczącą rolę w promowaniu odpowiedzialnego 
użytkowania energii w gospodarstwach domowych, transporcie, wytwarzaniu energii 
i produkcji. Inteligentne liczniki, wydajne systemy oświetleniowe, chmury obliczeniowe 
oraz oprogramowanie rozproszone mogą spowodować zmianę schematów wykorzystywania 
źródeł energii.

Cele polityczne:
 do 2020 r. spowodowana przez TIK redukcja o 15% emisji CO2 w kluczowych 

sektorach,
 zmniejszenie do 2015 r. emisji dwutlenku węgla z sektora TIK o 50%,
 więcej energooszczędnych zachowań konsumentów: do 2015 r. 50% domów 

wyposażonych w inteligentne liczniki.

Działania polityczne będą przedmiotem specjalnego sprawozdania z własnej inicjatywy.

IV. SPRZYJAJĄCE CZYNNIKI
Aby agenda cyfrowa 2015.eu mogła posłużyć za omawiane ramy strategiczne i przynieść 
zamierzone rezultaty, potrzebne jest zdecydowana polityczna odpowiedzialność za tę agendę 
i skuteczne mechanizmy jej realizacji.

10. Przywództwo polityczne

Wielopoziomowe zarządzanie i własność
Agenda 2015.eu będzie skuteczna tylko wtedy, gdy będą się z nią identyfikować wszystkie 
szczeble polityczne, a jej realizacja stanie się wspólną odpowiedzialnością na poziomie UE, 
krajowym i regionalnym. 

Eksponowanie polityczne
Organizowanie szczytów dotyczących agendy cyfrowej powinno przyczynić się do oceny 
postępów, wzmocnienia zaangażowania zainteresowanych stron, wyeksponowania roli TIK 
i nadania nowego bodźca politycznego.

11. Skuteczna realizacja

Inteligentne cele (SMART)
Strategia bez wyznaczenia inteligentnych celów (ang. SMART: konkretne, mierzalne, 
odpowiednie, realistyczne i określone w czasie) jest zaledwie deklaracją zamierzeń. Państwa 
członkowskie powinny wyznaczać krajowe cele SMART odpowiadające ich własnej 
sytuacji.
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Program działania i prac legislacyjnych UE
Zadania realizowane na poziomie UE są wyrażane w postaci planu działania oraz, w razie 
potrzeby, konkretnych aktów prawnych. Należy uruchomić wszystkie odpowiednie 
mechanizmy realizacji i wszystkie instrumenty UE.

Monitorowanie i analiza porównawcza
Co roku Komisja i państwa członkowskie powinny systematycznie dokonywać analizy 
porównawczej, oceny i monitorowania postępu przy użyciu tablicy wyników 2015.eu.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


