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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymedzení nového digitálneho programu pre Európu:  od i2010 k digital.eu
(2009/2225(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Správa o digitálnej 
konkurencieschopnosti EÚ: Hlavné výsledky stratégie i2010 v období 2005 – 2009 
(KOM(2009)0390),

– so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2006 o európskej informačnej spoločnosti pre rast 
a zamestnanosť1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o smerovaní k európskej politike 
rádiového frekvenčného spektra2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2007 o vytvorení európskej politiky pre 
širokopásmové pripojenie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom 
prostredí4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru ...
a Výboru .... (A7-0000/2010),

A. keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) zasahujú prakticky do všetkých 
aspektov našich životov a sú neoddeliteľne spojené s našou túžbou po prosperujúcom 
a konkurencieschopnom hospodárstve, ochrane nášho životného prostredia 
a demokratickejšej, otvorenejšej a inkluzívnejšej spoločnosti,

B. keďže Európa využije prínosy tejto digitálnej revolúcie len vtedy, ak sa zmobilizujú 
všetci občania EÚ a ak budú mať možnosť plne sa zapojiť do novej digitálnej 
spoločnosti, a ak sa jednotlivec stane jadrom politických opatrení; keďže túto digitálnu 
revolúciu už nemožno považovať za pokračovanie priemyselnej minulosti, ale treba ju 
skôr vnímať ako proces radikálnej transformácie,

C. keďže potenciál Európy spočíva v schopnostiach jej obyvateľstva, pracovníkov 
a organizácií; keďže bez schopností môže byť ekonomická a sociálna pridaná hodnota 
informačných a komunikačných technológií a infraštruktúr iba obmedzená,

D. keďže pokiaľ občania nebudú mať dostatočnú dôveru v právny rámec nového digitálneho 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
2 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
3 Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
4 Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 370.
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priestoru, nebudú medzi nimi fungovať interakcie, nebudú slobodne vyjadrovať svoje 
názory ani uskutočňovať transakcie; keďže záruka digitálnych práv je nevyhnutnou 
podmienkou dôvery zo strany občanov,

E. keďže sme ešte nedosiahli plné fungovanie jednotného trhu s on-line službami v Európe; 
keďže voľný pohyb digitálnych služieb je v súčasnosti výrazne obmedzovaný 
nejednotnými pravidlami na vnútroštátnej úrovni,

1. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh komplexnej stratégie a akčný plán, ktoré umožnia 
Európe pokročiť smerom k otvorenej a prosperujúcej digitálnej spoločnosti; navrhuje, aby 
bol tento nový rámec nazvaný „agenda 2015.eu“ a aby bol založený na vzore účinnej 
špirály 2015.eu;

2. zdôrazňuje dôležitosť pokračujúcej snahy poskytnúť všetkým občanom a spotrebiteľom 
univerzálny a vysokorýchlostný prístup prostredníctvom podpory prístupu k pevnému 
a mobilnému internetovému pripojeniu a zavedenia infraštruktúry novej generácie; 
zdôrazňuje, že toto úsilie si vyžaduje politiky, ktoré podporujú zabezpečenie prístupu pre 
všetky komunity bez ohľadu na ich sídlo, a to za spravodlivých podmienok a za 
konkurenčné ceny, čím sa zaručí, že žiaden európsky občan nebude čeliť vylúčeniu;

3. domnieva sa, že domácnosti v EÚ by mali mať do roku 2013 zabezpečený prístup 
k širokopásmovému internetu za konkurenčné ceny; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
uskutočnila preskúmanie plnenia povinností poskytovať univerzálnu službu, a vyzýva 
členské štáty, aby dali nový impulz európskej stratégii pre vysokorýchlostné 
širokopásmové pripojenie, a to najmä aktualizáciou vnútroštátnych cieľov pre pokrytie 
širokopásmovým a vysokorýchlostným pripojením;

4. zdôrazňuje význam udržania mobilnej povahy európskeho kontinentu v svetovom rámci, 
ako aj dôležitosť zabezpečiť, aby 75 % účastníkov mobilných sietí využívalo do roku 2015 
technológiu 3G (alebo vyššiu); pripomína potrebu urýchliť harmonizované zavedenie 
digitálnej dividendy bez toho, aby sa obmedzili jestvujúce vysielacie služby; 

5. domnieva sa, že vzhľadom na zvyšujúci sa podiel domácností s pripojením na internet by 
malo byť do roku 2015 pripojených k vysokorýchlostným sieťam 50 % domácností v EÚ;

6. vyzýva členské štáty, aby transponovali telekomunikačný balík ešte pred stanoveným 
termínom, najmä nové ustanovenia o prístupových sieťach novej generácie a frekvenčnom 
spektre, ktoré poskytujú stabilné regulačné prostredie na podporu investícií pri súčasnom 
zabezpečení hospodárskej súťaže;

7. pripomína, že jedným z cieľov nového regulačného rámca pre elektronické komunikačné 
služby je postupne obmedziť sektorovú reguláciu ex ante podľa vývoja hospodárskej 
súťaže na trhu, aby elektronické komunikácie nakoniec upravovalo už len právo v oblasti 
hospodárskej súťaže;

8. trvá na tom, že digitálne spôsobilosti sú kľúčové pre inkluzívnu digitálnu spoločnosť a že 
všetci občania EÚ by mali mať dostatočné digitálne zručnosti; kladie dôraz na nevyhnutný 
záväzok znížiť do roku 2015 rozdiely v digitálnej gramotnosti a spôsobilosti o polovicu;
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9. zdôrazňuje, že všetky základné a stredné školy musia mať do roku 2015 vysokorýchlostné 
internetové pripojenie;

10. navrhuje, aby sa na úrovni EÚ a členských štátov zrealizoval akčný plán v oblasti 
digitálnej gramotnosti, ktorý by obsahoval najmä: možnosti osobitnej odbornej prípravy 
v oblasti digitálnej gramotnosti pre skupiny, ktorým hrozí vylúčenie; stimuly pre iniciatívy 
súkromného sektora s cieľom poskytnúť všetkým zamestnancom odbornú prípravu 
zameranú na získavanie digitálnych zručností; celoeurópsku iniciatívu „Be smart online!“ 
(Na internet s rozumom), ktorá by umožnila všetkým študentom oboznámiť sa 
s bezpečným používaním IKT a on-line služieb a spoločnú certifikačnú schému IKT na 
úrovni EÚ;

11. zdôrazňuje, že všetci občania EÚ by mali byť upovedomení o svojich základných 
digitálnych právach prostredníctvom Európskej charty práv občanov a spotrebiteľov 
v digitálnom prostredí, ktorá vhodne upevní a zaktualizuje acquis Spoločenstva;

12. je pevne presvedčený, že ochrana súkromia je základnou hodnotou a že všetci užívatelia by 
mali mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi vrátane „práva byť zabudnutý“; vyzýva 
preto na prispôsobenie smernice o ochrane údajov súčasnému digitálnemu prostrediu;

13. vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie opatrenia na boj proti počítačovej kriminalite a spamu 
a naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby ratifikovali Dohovor o počítačovej 
kriminalite;

14. trvá na zachovaní otvoreného internetu, v rámci ktorého majú občania právo dostať sa 
k informáciám, šíriť ich a prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu; vyzýva 
Komisiu, Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC) 
a národné regulačné orgány, aby podrobne monitorovali a presadzovali harmonizované 
vykonávanie ustanovení o neutralite internetu;

15. vyzýva Komisiu, aby do roku 2013 navrhla dlhodobé riešenie problému roamingu;

16. vyzýva inštitúcie EÚ, aby do roku 2015 odstránili hlavné regulačné prekážky 
cezhraničných on-line transakcií; vyzýva Komisiu, aby preskúmala acquis Spoločenstva 
týkajúce sa jednotného on-line trhu a navrhla cielené legislatívne opatrenia na odstránenie 
hlavných prekážok;

17. domnieva sa, že takmer desať rokov po prijatí smerníc vzťahujúcich sa na právny rámec 
informačnej spoločnosti (t. j. smernica o ochrane údajov, smernica o elektronických 
podpisoch a smernica o elektronickom obchode) sa tieto smernice javia vzhľadom na 
rastúcu komplexnosť on-line prostredia a zavádzanie nových technológií ako neaktuálne; 
domnieva sa, že zatiaľ čo právne otázky vyplývajúce z niektorých smerníc sa dajú riešiť 
pomocou dodatočnej aktualizácie, u iných smerníc je potrebná dôkladnejšia revízia;

18. zdôrazňuje prínos, ktorý môže mať digitalizácia verejných služieb pre občanov a podniky, 
a vyzýva členské štáty, aby vypracovali národné plány digitalizácie verejných služieb, 
ktoré by mali zahŕňať ciele a opatrenia zamerané na sprístupnenie všetkých verejných 
služieb na internete a ich dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím do roku 2015;
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19. zdôrazňuje potrebu umožniť voľný obeh obsahu a poznatkov a vytvoriť do roku 2015 
jednoduchý a užívateľsky prístupný právny rámec na sprístupňovanie digitálneho obsahu 
v Európe, ktorý by poskytol spotrebiteľom istotu a zabezpečil by solídne riešenia, ktoré sú 
vyvážené a atraktívne pre používateľov i držiteľov práv; naliehavo vyzýva EÚ, aby 
urýchlila diskusiu o autorských právach a do roku 2013 zaviedla európsky právny titul na 
autorské práva v súlade s článkom 118 Zmluvy o fungovaní EÚ;

20. domnieva sa, že popri súdržnom zavádzaní IKT je nevyhnutné presadzovať kvalitný 
výskum v oblasti IKT a podporovať verejné a súkromné investície do vysoko rizikového 
a kolaboratívneho výskumu a inovácií v oblasti IKT; zdôrazňuje, že Európa by mala byť 
špičkou vo vývine internetových technológií a nízkouhlíkových aplikácií IKT; navrhuje, 
aby sa rozpočet na výskum EÚ v oblasti IKT zdvojnásobil a aby sa v rámci budúceho 
finančného výhľadu rozpočet na zavádzanie IKT zvýšil štvornásobne;

21. vyjadruje znepokojenie nad byrokraciou spojenou s rámcovým programom EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby odstránila byrokraciu prepracovaním postupov rámcového programu 
a vytvorením výboru užívateľov;

22. domnieva sa, že cieľom agendy 2015.eu by malo byť zabezpečenie ústredného postavenia 
IKT v rámci nízkouhlíkového hospodárstva; vyzýva na využívanie IKT s cieľom 
dosiahnuť do roku 2020 plánované zníženie emisií CO2 v kľúčových odvetviach o 15 % 
a žiada o podporu zodpovednej spotreby energie, najmä prostredníctvom zavedenia 
inteligentných meracích prístrojov v 50 % domácností do roku 2015;  zdôrazňuje tiež, že 
podiel uhlíkovej stopy v odvetví IKT by sa mal do roku 2015 znížiť o 50 %;

23. domnieva sa, že prisvojenie si agendy 2015.eu na všetkých politických úrovniach (EÚ, 
národná a regionálna úroveň), ako aj politická viditeľnosť sú nevyhnutnými predpokladmi 
na jeho účinnú implementáciu; v tejto súvislosti navrhuje, aby sa pravidelne organizoval 
samit o digitálnej agende s cieľom preskúmať pokrok na úrovni Únie a členských štátov 
a poskytnúť ďalšie politické podnety;

24. upriamuje pozornosť Komisie najmä na potrebu stanoviť inteligentné (konkrétne, 
merateľné, primerané, realistické a závisiace od času) ciele a úlohy a prijať akčný plán 
mobilizujúci všetky vhodné nástroje EÚ (finančné prostriedky, soft law, presadzovanie a 
v prípade potreby i cielené právne predpisy);

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Informačné a komunikačné technológie (IKT) v súčasnosti zasahujú prakticky do všetkých 
aspektov našich životov a sú neoddeliteľne spojené s našou túžbou po prosperujúcom 
a konkurencieschopnom hospodárstve, ochrane nášho životného prostredia 
a demokratickejšej, otvorenejšej a inkluzívnejšej spoločnosti. Zmeny, ktorých sme svedkami, 
už nemožno považovať za pokračovanie priemyselnej minulosti. Vyžadujú si radikálnu 
transformáciu. Postupovať bez zmien („business as usual“) preto nie je správna voľba. Európa 
využije prínosy tejto digitálnej revolúcie len vtedy, ak sa zmobilizujú všetci občania EÚ 
a budú mať možnosť plne sa zapojiť do novej digitálnej spoločnosti.

Oblasti politiky a určujúce faktory uvedené v tejto správe tvoria celkový rámec politiky EÚ 
v oblasti IKT na nasledujúcich päť rokov, pričom spravodajca navrhuje nazvať tento rámec 
„agenda 2015.eu“. Táto obnovená agenda môže byť graficky znázornená ako účinná špirála
2015.eu (pozri prílohu). V strede tejto špirály sa nachádza osoba (v postavení občana 
i spotrebiteľa). Každá osoba by mala mať dostatočné zručnosti a univerzálny 
a vysokorýchlostný prístup k internetu. Občania tiež potrebujú jasný právny rámec, ktorý 
chráni ich práva a poskytuje im potrebnú dôveru a bezpečnosť, čo je nevyhnutnou 
podmienkou na to, aby mohli slobodne a bez prekážok pristupovať k digitálnym službám a obsahu
v rámci c e l é h o  vnútorného trhu ( t z v .  piata sloboda). Napokon sú na podporu 
konkurencieschopnosti nášho hospodárstva a prosperujúcejšej spoločnosti nevyhnutné 
znalosti a technológie.

Cieľom tejto správy je poskytnúť najmä Komisii usmernenia a podnety na vypracovanie 
návrhu komplexnej stratégie na rok 2015, ako aj akčného plánu mobilizujúceho všetky 
vhodné nástroje EÚ: finančné prostriedky, soft law, presadzovanie a v prípade potreby 
i cielené právne predpisy.

I. POSILNENENIE POSTAVENIA OBČANOV A SPOTREBITEĽOV
Európa využije prínosy tejto digitálnej revolúcie len vtedy, ak sa zmobilizujú všetci občania 
EÚ a budú mať možnosť plne sa zapojiť do novej digitálnej spoločnosti. To si vyžaduje 
dôveru investorov v dlhodobé záväzky, dôveru vlád vo výraznejší prechod na elektronickú 
štátnu správu a dôveru občanov vo využívanie digitálnych služieb.

1. Zabezpečenie univerzálneho a vysokorýchlostného prístupu
Základným predpokladom vytvorenia európskej znalostnej spoločnosti je prístup všetkých
užívateľov k stabilným a spoľahlivým drôtovým a bezdrôtovým širokopásmovým sieťam. 
Pevné a bezdrôtové technológie musia byť široko dostupné a interoperabilné, aby sa 
zabezpečila súvislá vysoká miera prístupu k internetu.

1.1 Dosiahnutie pripojenia celej spoločnosti
Tento cieľ si vyžaduje politiky, ktoré podporujú zabezpečenie prístupu pre všetky komunity 
bez ohľadu na ich sídlo, a to za spravodlivých podmienok a za konkurenčné ceny, čím sa 
zaručí, že žiaden európsky občan nebude čeliť vylúčeniu. Pripojenie celej spoločnosti 
v súčasnosti znamená, že ide o mobilnú spoločnosť. Ekonomika mobilných spoločností je 
vysoko závislá od dostupnosti spektra a nákladov naň a je dôležité, aby sa spektrum v rámci 



PE438.179v01-00 8/15 PR\801523SK.doc

SK

digitálnej dividendy sprístupnilo, len čo sa zavedie do praxe bez toho, aby sa obmedzili 
jestvujúce širokopásmové a iné služby.

Ciele politiky:
 všetky domácnosti v EÚ by mali mať do roku 2013 zabezpečený prístup 

k širokopásmovému internetu za konkurenčné ceny
 udržanie mobilnej povahy európskeho kontinentu: 75 % účastníkov mobilných sietí 

by malo mať do roku 2015 využívať technológiu 3G (alebo vyššiu)

Politické opatrenia:
 Komisia do roku 2010 preskúma plnenie povinností poskytovať univerzálnu službu
 európska stratégia pre vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie vrátane 

aktualizácie cieľov členských štátov (2010 – 2015)
 urýchliť harmonizované využívanie digitálnej dividendy (2010 – 2015) a podporiť 

rozšírenie pokrytia širokopásmovým pripojením a zvýšenie jeho kvality 
prostredníctvom pridelenia

1.2 Zavedenie infraštruktúry novej generácie
Prípadné potrebné kapitálové výdavky na zavedenie vysokorýchlostných sietí v celej EÚ sú 
jednoznačne vysoké. Nové ustanovenia telekomunikačného balíka o prístupových sieťach 
novej generácie poskytujú stabilné a predvídateľné regulačné prostredie na podporu investícií 
pri súčasnom zabezpečení hospodárskej súťaže a odmeňovaní rizika.

Ciele politiky:
 50 % domácností v EÚ by malo byť do roku 2015 pripojených k vysokorýchlostným 

sieťam

Politické opatrenia:
 rýchla transpozícia telekomunikačného balíka (ešte pred polovicou roku 2011)

2. Digitálne zručnosti inkluzívnej digitálnej spoločnosti
Potenciál Európy spočíva v schopnostiach jej obyvateľstva, pracovníkov a organizácií. Bez 
všadeprítomnej infraštruktúry môže byť využívanie IKT technológií iba obmedzené, rovnako 
ako môže byť iba obmedzená ich ekonomická a sociálna pridaná hodnota bez schopností. Ak 
sa táto skutočnosť prehliadne, nedostatok schopností v oblasti IKT bude predstavovať 
prekážku, ktorá zabráni EÚ stať sa konkurencieschopnou v rámci celosvetového 
hospodárstva. Požiadavky a nástroje na získanie zručností sa budú líšiť v závislosti od 
vekovej skupiny, ale naliehavosť potreby získať tieto zručnosti bude rovnaká vo všetkých 
skupinách.

Ciele politiky:
 zmenšiť do roku 2015 rozdiely v digitálnej gramotnosti a digitálnych zručnostiach 

na polovicu
 všetky základné a stredné školy by mali mať do roku 2015 vysokorýchlostné 

internetové pripojenie
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 všetkým žiakom základných a stredných škôl by sa mala do roku 2012 poskytnúť 
možnosť zúčastniť sa na školení o rizikách spojených s internetom a o jeho 
bezpečnom a zodpovednom využívaní

 všetci dospelí v produktívnom veku by mali mať príležitosť zúčastniť sa na školení 
v oblasti IKT (2010 – 2015)

Politické opatrenia:
 Akčný plán v oblasti digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností na obdobie 

2010 – 2015 obsahujúci:
- možnosť osobitnej odbornej prípravy v oblasti digitálnej gramotnosti (t. j. vo 

forme poukazov) pre skupiny, ktorým hrozí vylúčenie
- verejno-súkromné partnerstvá a stimuly pre iniciatívy súkromného sektora na 

poskytnutie odbornej prípravy všetkým zamestnaným ľuďom
- iniciatívu Be smart online! (Na internet s rozumom), ktorá by umožnila 

všetkým študentom oboznámiť sa s bezpečným používaním IKT 
- diplom v oblasti IKT platný v celej EÚ ako súčasť štandardného vzdelávania 

a certifikačnú schému EÚ pre digitálne zručnosti získané mimo oficiálneho 
vzdelávacieho systému

3. Digitálne práva
Ak neexistuje dostatočná dôvera v právny rámec, občania nevstupujú do interakcií, slobodne 
nevyjadrujú názory a neuskutočňujú transakcie. Plný sociálny a ekonomický potenciál nového 
on-line prostredia v Európe sa uvoľní iba prostredníctvom informovaných občanov, ktorí 
budú mať dostatočné možnosti.

Občania by mali byť upovedomení o dosahu ich správania v on-line prostredí na ich súkromie 
a malo by sa im udeliť právo požiadať o odstránenie osobných údajov, a to dokonca i 
v prípade, keď boli tieto údaje pôvodne zhromaždené s ich súhlasom. Boj proti počítačovej 
kriminalite je ďalšou dôležitou úlohou. Účinnému presadzovaniu právnych predpisov EÚ 
v tejto oblasti často bránia cezhraničné právne otázky, ako je príslušný súdny orgán či 
uplatniteľné právo.

Ciele politiky:
 všetci občania by mali byť upovedomení o svojich základných digitálnych právach
 všetci užívatelia by mali mať kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi (tzv. právo byť 

zabudnutý)

Politické opatrenia:
 prijatie Európskej charty práv občanov a spotrebiteľov v digitálnom prostredí do 

roku 2012
 ratifikácia Dohovoru o počítačovej kriminalite všetkými členskými štátmi (2010 –

2015)

II. OTVORENÝ A KONKURENCIESCHOPNÝ JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH
Dobré fungovanie digitálneho hospodárstva je nevyhnutné na dobré fungovanie celého 
hospodárstva EÚ. Voľný pohyb digitálnych služieb je však v súčasnosti výrazne 
obmedzovaný nejednotnými pravidlami na vnútroštátnej úrovni.  Podniky čelia pri 
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cezhraničnom predaji mnohým prekážkam, najmä kvôli rozdielnym predpisom uplatňovaným 
v členských štátoch v oblastiach, ako sú ochrana spotrebiteľov, DPH, recyklácia elektrických 
a elektronických zariadení, predpisy vzťahujúce sa na konkrétne výrobky či platobné 
transakcie. Pokiaľ sa tento problém nevyrieši, podniky a spotrebitelia nikdy nevyužijú plný 
potenciál digitálneho hospodárstva.

4. Účinná implementácia nového regulačného rámca
Podľa odborných odhadov stojí európske podniky nejednotnosť právnych predpisov v oblasti 
telekomunikačných služieb 20 miliárd EUR ročne. Tieto náklady by sa mali čo najskôr 
odstrániť, a to prostredníctvom reforiem a účinného uplatňovania nových predpisov.

Ciele politiky:
 vybudovať plne konkurencieschopný trh s elektronickými komunikačnými 

službami
 zachovať otvorený internet, v rámci ktorého sa dodržiava právo občanov na prístup 

k informáciám a ich šírenie a prevádzkovanie aplikácií a služieb podľa ich 
vlastného výberu

Politické opatrenia:
 čo najskôr transponovať a implementovať revidovaný regulačný rámec (pred 

polovicou roku 2011)
 čo najskôr začať činnosť orgánu BEREC
 harmonizovane vykonávať ustanovenia o neutralite internetu v členských štátoch
 vyriešiť do roku 2013 problém roamingu vyhnutím sa potrebe neustále regulovať 

maloobchodné ceny

5. Posilnenie trhu s digitálnymi službami
Ešte sme nedosiahli plné fungovanie jednotného trhu s on-line službami v Európe. Čísla 
hovoria samy za seba: iba 7 % všetkých transakcií vykonaných európskymi spotrebiteľmi na 
internete je cezhraničných; iba 35 % celkového obyvateľstva v EÚ využilo v posledných 3 
mesiacoch vyspelé internetové služby.

5.1 Odstránenie prekážok obmedzujúcich trh s digitálnymi službami
Rozdrobenosť európskeho trhu s 500 miliónmi spotrebiteľov je prekážkou úspor z rozsahu, čo 
je na škodu podnikom i spotrebiteľom. Regulačný rámec EÚ pre informačnú spoločnosť bol 
vytvorený po častiach v priebehu niekoľkých rokov (hlavne v období 2000 – 2005) a viedol 
k prijatiu súboru smerníc EÚ, z ktorých každá sa vzťahuje na jednu alebo viac rôznych oblastí 
informačnej spoločnosti (t. j. smernica o ochrane údajov z roku 1995, smernica 
o elektronických podpisoch z roku 1999 a smernica o elektronickom obchode z roku 2000). 
Takmer desať rokov po ich prijatí sa zdá, že tieto smernice strácajú na aktuálnosti vzhľadom 
na komplexnosť on-line prostredia. Zatiaľ čo právne otázky vyplývajúce z niektorých smerníc 
sa dajú riešiť pomocou malej dodatočnej aktualizácie, u iných smerníc je potrebná 
dôkladnejšia revízia.

Ciele politiky:
 odstrániť do roku 2015 hlavné regulačné prekážky cezhraničných on-line 

transakcií
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 všetci mobilní užívatelia by mali mať do roku 2015 možnosť používať svoje 
zariadenie ako mobilnú peňaženku

Politické opatrenia:
 preskúmanie acquis Spoločenstva týkajúceho sa jednotného on-line trhu: 

zhodnotenie prekážok a navrhnutie cielených opatrení na odstránenie hlavných 
prekážok

 vypracovanie spoločných noriem a pravidiel vykonávania mobilných platieb („m-
cash“) pre celú EÚ

5.2 Digitalizácia verejných služieb
Nástroje IKT umožňujú zvyšovať účasť verejnosti, prístup verejnosti k informáciám 
a transparentnosť. Mobilita v rámci jednotného trhu sa môže posilniť bezproblémovými 
službami elektronickej štátnej správy v oblasti zriaďovania a prevádzky podnikov, štúdia, 
práce, pobytu a odchodu na dôchodok kdekoľvek v EÚ.

Ciele politiky:
 všetky verejné služby by mali byť do roku 2015 sprístupnené na internete 

a dostupné osobám so zdravotným postihnutím
 znížiť do roku 2015 podiel uhlíkovej stopy v odvetví verejných služieb o 50 %

Politické opatrenia:
 vypracovanie národných plánov digitalizácie verejných služieb zahŕňajúcich ciele 

a opatrenia, ktorých zámerom je sprístupniť do roku 2015 štátne, zdravotnícke 
a vzdelávacie služby na internete a podporovať využívanie on-line služieb občanmi 
a podnikmi

6. Vývoj piatej slobody: voľný obeh obsahu a znalostí
Pokiaľ ide o poskytovanie digitálneho obsahu, Európa nemôže trdiť, že je najväčším trhom na 
svete, keďže ju tvorí 27 oddelených trhov. Poskytovatelia obsahu sú vystavení príliš zložitým 
systémom udeľovania licencií fungujúcim na vnútroštátnom základe, čo ešte viac komplikuje 
situáciu digitálnym podnikom pri poskytovaní zaujímavých ponúk zákonného obsahu. V 
dôsledku toho sa nielen obmedzuje dostupnosť zákonného obsahu na internete, ale potláča sa 
i rozvoj nových mediálnych služieb. Tieto otázky sú súčasťou náročnej a naliehavej diskusie, 
ale zároveň poukazujú na vznikajúcu potrebu dôkladného preskúmania súčasnej situácie 
v oblasti autorských práv on-line. Potrebujeme urýchliť túto diskusiu s cieľom zabezpečiť 
solídne riešenia, ktoré sú vyvážené a atraktívne pre používateľov i držiteľov práv.

Ciele politiky:
 vytvoriť do roku 2015 jednoduchý a užívateľsky prístupný právny rámec na 

sprístupňovanie digitálneho obsahu v Európe

Politické opatrenia:
 zaviesť do roku 2013 európsky právny titul na autorské práva v súlade s článkom 

118 Zmluvy o fungovaní EÚ
 vypracovať do roku 2012 spoločné normy a pravidlá vykonávania mobilných platieb 

(t. j. „m-cash“) pre celú EÚ
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III. PROSPERUJÚCE HOSPODÁRSTVO A SPOLOČNOSŤ
Je všeobecne známe, že medzi investíciami do IKT a výkonnosťou hospodárstva existuje 
priame spojenie, keďže takýto postup horizontálne zlepšuje inovačné kapacity vo všetkých 
odvetviach priemyslu, zvyšuje produktivitu a pomáha optmalizovať využívanie prírodných 
zdrojov. Výskumné a inovačné kapacity sú kľúčové, pokiaľ ide o schopnosť formovať, 
ovládať a prijímať IKT a využívať ich v prospech hospodárstva, spoločnosti a kultúry.

7. Podpora výskumu a inovácií svetovej úrovne
Otvorená inovácia si vyžaduje spoluprácu na celosvetovej úrovni v rámci vytvárania hodnoty 
prostredníctvom výskumu a jednoduchšiu spoluprácu s výskumnými inštitútmi mimo Európy. 
V tejto súvislosti by mala politika v oblasti výskumu a inovácie týkajúcich sa IKT 
podporovať zlúčenie verejných a súkromných finančných prostriedkov a ich investovanie do 
oblastí, v ktorých je Európa svetovým lídrom alebo sa ním môže stať. Úsilie v oblasti 
výskumu by nemalo byť obmedzované zbytočnou byrokraciou spojenou s programami 
verejného financovania.

Ciele politiky:
 Európa by mala byť špičkou vo vývine internetových technológií
 vedúce postavenie v oblasti nízkouhlíkových aplikácií IKT
 radikálne zníženie byrokracie spojenej s rámcovým programom EÚ

Politické opatrenia:
 zdvojnásobenie rozpočtu na výskum EÚ v oblasti IKT a štvornásobné zvýšenie 

rozpočtu na zavádzanie IKT v rámci budúceho finančného výhľadu
 vývoj verejno-súkromného partnerstva pre budúci internet 
 prepracovanie postupov rámcového programu na účel zníženia byrokracie 

a vytvorenie výboru užívateľov s cieľom zabezpečiť užívateľskú prístuposť

8. Podpora konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ
Budúca konkurencieschopnosť Európy a jej schopnosť zotaviť sa zo súčasnej hospodárskej 
krízy závisí vo veľkej miere od jej schopnosti uľahčiť rozsiahle a účinné zavádzanie IKT 
v podnikoch. MSP môžu byť základnou hnacou silou pre ekonomické oživenie Európy. 
Pokiaľ však ide o používanie nástrojov IKT zvyšujúcich produktivitu, MSP podstatne 
zaostávajú za veľkými podnikmi.

Ciele politiky:
 obchodná bilancia EÚ v oblasti tovarov a služieb IKT by mala byť do roku 2015 

pozitívna
 80 % MSP by malo do roku 2015 využívať pokročilé podnikateľské nástroje

Politické opatrenia:
 podporiť rozvoj internetových služieb, ako sú cloud computing a softvér ako 

služba, a ich využívanie malými a strednými podnikmi

9. Ústredné postavenie IKT v rámci nízkouhlíkového hospodárstva
IKT môžu a mali by zohrávať kľúčovú úlohu pri podporovaní zodpovednej spotreby energie 
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v domácnostiach, doprave, oblasti výroby energie a výrobnom odvetví. Inteligentné merače, 
efektívne osvetlenie, cloud computing a distribuovaný softvér môžu zmeniť modely spotreby 
energie.

Ciele politiky:
 znížiť do roku 2020 emisie CO2 v kľúčových odvetviach o 15 % vďaka využívaniu 

IKT
 znížiť do roku 2015 podiel uhlíkovej stopy v odvetví IKT o 50 %
 energeticky účinnejšie správanie spotrebiteľov: nainštalovať do roku 2015 v 50 % 

domácností inteligentné meracie prístroje

Politické opatrenia budú predmetom osobitnej iniciatívnej správy.

IV. HLAVNÉ FAKTORY
Aby sa digitálna agenda 2015.eu stala týmto strategickým rámcom a priniesla želané 
výsledky, je potrebná silná politická príslušnosť, ako aj účinné mechanizmy zavádzania.

10. Politcké vedenie

Správa a príslušnosť na viacerých úrovniach
Agenda 2015.eu bude účinná iba vtedy, ak sa priradí všetkým politickým úrovniam a ak sa 
bude vykonávať vo forme spoluzodpovednosti na úrovni EÚ, vnútroštátnej i regionálnej 
úrovni.

Politická viditeľnosť
Organizovanie samitov o digitálnej agende by mala pomôcť preskúmať dosiahnutý pokrok, 
posilniť záväzky zúčastnených aktérov, zviditeľniť úlohu IKT a poskytnúť ďalšie politické 
podnety.

11. Účinné zavádzanie

Inteligentné ciele a úlohy
Stratégia bez stanovenia inteligentných (konkrétnych, merateľných, primeraných, 
realistických a závisiacich od času) cieľov je iba prejavením zámeru. Členské štáty by mali 
v závislosti od svojej situácie stanoviť vnútroštátne inteligentné ciele.

Akčný a legislatívny program EÚ
Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť na úrovni EÚ, by mali byť stanovené v akčnom pláne a 
v prípade potreby i v rámci cielenej legislatívy. Mali by sa zmobilizovať všetky vhodé 
mechanizmy zavádzania a nástroje EÚ.

Monitorovanie a porovnávanie 
Komisia a členské štáty by mali každoročne prostredníctvom hodnotiacej tabuľky 2015.eu
porovnávať, vyhodnocovať a monitorovať dosiahnuté pokroky.
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