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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost
(2005/2167(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o „i2010 - evropské informační 
společnosti pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2005)0229) a doprovodný pracovní dokument 
útvarů Komise o rozšířeném posouzení dopadů (SEK(2005)0717),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)1,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 460/2004 (ES) ze dne 10. března 
2004, kterým se zřizuje Evropská agentura pro bezpečnost sítí a dat2, 

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o e-přístupnosti 
(KOM(2005)0425),

– s ohledem na zprávu Fóra pro digitální předěl ze dne 15. července 2005 o 
širokopásmovém připojení a veřejné podpoře v oblastech s nedostatečným zajištěním 
poskytování služeb elektronické komunikace, 

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o tržním přístupu ke správě 
spektra v Evropské unii (KOM(2005)0400),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o výhledové politice 
rádiového spektra pro Evropskou unii - druhou výroční zprávu (KOM(2005)0411),

– s ohledem na stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra k sekundárnímu 
obchodování s právy využívat rádiového spektra (RSPG04-54Rev.),

– s ohledem na závěry předsednictví přijaté na zasedání Evropské rady v Bruselu konaném 
ve dnech 22. a 23. března 2005 (7619/1/05 Rev.)

– s ohledem na strategii udržitelného rozvoje v EU přijatou v rámci zasedaní Evropské rady 
v Goteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001,

– s ohledem na pracovní dokument Komise o začlenění zřetele na životní prostředí do 
dalších oblastí politik - hodnocení Cardiffského procesu (KOM(2004)0394),

– s ohledem na závěry 2695. setkání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku 

  
1 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33
2 Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1
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věnované strategii i2010, které se uskutečnilo ve dnech 1. až 5. prosince 2005, 

– s ohledem na 22 národních reformních programů připravených členskými státy na žádost 
jarního zasedání Evropské rady v březnu 2005, které již byly předloženy Komisi,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o regulaci a elektronických 
komunikačních trzích v Evropě 20041 a ze dne 23. června 2005 o informační společnosti2,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu Evropského parlamentu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie (IKT) jsou silným motorem 
růstu a zaměstnanosti, neboť představují čtvrtinu růstu HDP v EU a 40 % růstu 
produktivity Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že první přehled 22 národních reformních programů ukazuje, že na 
základě zevrubné klasifikace všech 22 členských států přijalo výzvu „výzkumu, rozvoje a 
inovace“, výzvu informačních a komunikačních technologií uznalo 11 členských států; a 
výzvu „účinnosti veřejné správy a veřejných služeb“ přijalo 8 členských států,

C. vzhledem k tomu, členské státy společně s Komisí a dalšími zúčastněnými stranami jsou 
také odpovědné za úspěšnost iniciativy i2010,

D. vzhledem k tomu, že správné a včasné uplatňování současného rámce je základním 
předpokladem otevřeného, konkurenceschopného a inovačního trhu služeb elektronických 
komunikací; vzhledem k tomu, že postupy pro provedení rámce ve vnitrostátním právu a 
jeho uplatňování se v jednotlivých členských státech výrazně liší,

E. vzhledem k tomu, že EU zůstává pozadu v oblasti výzkumu IKT, do nějž investuje pouze 
80 EUR na hlavu ve srovnáním s 350 EUR na hlavu v Japonsku a 400 EUR ve Spojených 
státech, a musí tedy zvýšit investice do výzkumu a posílit inovaci v oblasti IKT, aby 
překonala rozdíly,

F. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby informační a komunikační technologie využívali 
jednotlivci, veřejné služby a podniky, zejména malé  a střední podniky, aby byly plně 
využity výhody, které nabízí výzkum a inovace,

G. vzhledem k tomu, že počet linek s širokopásmovým připojením se zdvojnásobil, vzdálené 
a venkovské oblasti však mají nejméně kvalitní služby, neboť připojení je soustředěno do 
hustě osídlených oblastí, 

H. vzhledem k tomu, že výhody, které poskytují informační a komunikační technologie, musí 
být poskytnuty všem lidem, včetně skupin s různým vzděláním a různých sociálních a 
věkových skupin,

  
1 Texty přijaté tohoto dne P6_TA-(2005)0467
2 Texty přijaté tohoto dne P6_TA-(2005)0260
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I. vzhledem k tomu, že digitální konvergence má potenciál poskytovat zákazníkům přístup k 
celé řadě kvalitnějších služeb a různorodému obsahu, a proto je nutné vytvořit příznivé 
prostředí, které stimuluje konkurenční uplatnění těchto sbližujících se služeb, a bezpečnou 
infrastrukturu,

J. vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie mají pozitivní přímý dopad 
na životní prostředí, ale také nepřímý dopad na společnost a hospodářství,

K. vzhledem k tomu, že rádiové spektrum je klíčovým zdrojem mnoha základních služeb ve 
společnosti, a jeho účinné a koherentní využívání tudíž může napomoci Evropské unii při 
plnění lisabonských cílů, bude-li podněcovat růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost,

L. vzhledem k tomu, že plnění lisabonských cílů vyžaduje, aby Evropská unie, členské státy 
a podniky vynakládaly jednoznačné, konkrétní a stejnoměrné investice do informačních a 
komunikačních technologií,

M. vzhledem k tomu, že je pro členské státy nezbytné, aby odpovídajícím způsobem 
investovaly do flexibilního regulačního rámce, který podporuje práva občanů a který je 
pro činnosti v tomto odvětví zdravým základem pro uvádění nových vynálezů na trh,

1. naléhá na Komisi, aby přijala konkrétní inovační postoj v rámci reformy právních 
předpisů týkajících se informačních a komunikačních technologií, který zohlední budoucí 
vývoj a který musí být považován za výrazně širší koncept, než je tomu ve sdělení 
Komise; 

2. trvá na tom, že veškeré evropské právní předpisy týkající se komunikačních a 
informačních aspektů musí být technologicky neutralní, aby zaručily, že nové vynálezy a 
osoby pracující v této oblasti budou mít co nejrychlejší přístup na trh;

3. vyzývá členské státy, aby investovaly větší částky do výzkumu využití informačních a 
komunikačních technologií ve veřejných službách; 

4. konstatuje, že investice, které věnují evropské podniky do informačních a komunikačních 
technologií, jsou příliš nízké ve srovnáním s našimi konkurenty;  připomíná, že 
informační a komunikační technologie jsou tím nejdůležitějším faktorem při zvyšování 
produktivity a konkurenceschopnosti; 

Cíl 1: Jednotný evropský informační prostor

5. prohlašuje, že v zájmu růstu a rozvoje v EU existuje jeden ohled, který je ještě důležitější 
než informační a komunikační technologie, a to je jejich široké využití ve všech 
činnostech, ve všech oblastech činnosti, ať už ve veřejné správě, v obchodě nebo v 
každodenním životě občanů, jinými slovy vznik všudypřítomné počítačové společnosti 
(všudypřítomné společnosti);  

6. trvá na tom, že by měla být zohledněna horizontální povaha informačních a 
komunikačních technologií, která vyžaduje spolupráci a koordinaci mezi činnostmi EU a 
na úrovni členských států a také motivaci představitelů tohoto sektoru, aby vytvářeli a 
využívali nové vynálezy;   
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7. naléhá na Komisi a členské státy, aby stanovily jako cíl pružnost, jednoduchost a rychlé a 
souběžné zavádění právních předpisů v této oblasti; právní předpisy by měly podporovat 
investice do vypracování obsahu IKT, výroby zařízení, vytvoření sítí a síťových služeb v 
oblasti informačních a komunikačních technologií; měly by podporovat konkurenci, 
využívání informační technologie a informačních služeb a bezpečnost informací;

8. trvá na tom, že právní předpisy by měly usilovat o zrychlení vývoje a rozmanitost 
informační společnosti a o šíření výhod informační společnosti pro společnost jako celek; 

9. připomíná, že rozvoj všudypřítomné počítačové společnosti vyžaduje podporu 
širokopásmové a bezdrátové technologie, podněcování ke společným projektům a 
investice do nich, ochranu práv duševního vlastnictví a podporu digitální médií; 

10. připomíná, že přechod k všudypřítomné počítačové společnosti zároveň podporuje 
udržitelný rozvoj, k němuž se EU zavázala; informační a komunikační technologie by 
měly snížit znečišťování životního prostředí a snížit využívání přírodních zdrojů a měly 
by přispívat k rozvoji společnosti; 

11. konstatuje, že je třeba zvýšit informovanost o rostoucí roli nehmotných práv jako nástroje 
obchodní politiky, pokud jde o otázky volného obchodu; upozorňuje na zvyšující se 
množství tendencí v USA používat právní předpisy týkající se vlastnictví patentů a 
duševního vlastnictví jako nástroj ochranářství v rámci obchodní politiky; 

12. konstatuje, že určité zásady směrnice Televize bez hranic nejsou dobře slučitelné s 
prostředím digitální komunikace a jsou ještě méně slučitelné s prostředím informačních 
sítí; domnívá se tedy, že změna směrnice by neměla být hlavním cílem právního návrhu, 
který usiluje o vytvoření evropské všudypřítomné společnosti; a to vzhledem k jeho 
omezenému rozsahu; trvá na tom, že v souvislosti s reformou směrnice by měly být 
podporovány panevropské distribuční systémy jako EuroNews; 

13. naléhá na Komisi, aby podpořila bez prodlení konkrétní činnosti vedoucí k zajištění a 
podpoře vytvoření evropského obsahu a jeho distribuci; je nutné zaručit pokračování 
stávajících podpůrných programů a uznat jejich nezbytnost při vytváření informační 
společnosti; 

14. varuje Komisi, aby nenechávala politiku radiového spektra výhradně v rukou tržních sil v 
rozporu s přáním regulačních orgánů, operátorů a dalších zúčastněných stran;  jakékoli 
změny by měly proběhnout v klidu a musí vycházet z pozorné analýzy a nápravy 
stávajících problémů; připomíná, že v USA a v několika členských státech EU aukce 3G 
spektra uspíšily krizi v tomto odvětví a zpomalily investice do mobilních sítí 3. generace i 
jejich zavedení; 

15. domnívá se, že nejdůležitějším otázkou politiky rádiového spektra je snaha o dosažení 
pružné regulace a odpovídající harmonizace na úrovni EU v oblasti rádiového spektra; 
konstatuje, že řízení rádiového spektra by mělo usilovat o to, aby se představitelé sektoru 
dostávali s novými vynálezy na trhy co možná nejjednodušeji; 

16. připomíná, že rozvoj bezpečnosti sítí je nezbytný pro zvýšení důvěry v síťové služby, 
obchodní služby a služby elektronické správy; naléhá, aby byla prosazována bezpečnost 
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sítí technickými a legislativními prostředky a pomocí vzdělávání, tj. vytvořením 
celoevropské strategie pro informační bezpečnost a zavedením každoročního dne 
informační bezpečnosti v Evropě, který zvýší povědomí občanů o informační bezpečnosti; 

17. připomíná, že průmyslová politika a politika soutěže musí podporovat inovační průmysl v 
EU; konstatuje, že tato skutečnost vyžaduje vytvoření pružného regulačního základu, 
který zahrnuje také pobídky;

18. upozorňuje, že regulace a další kroky prováděné orgány nesmí vést k tomu, aby byly 
některé technologie prosazovány na úkor jiných; regulace musí být technologicky 
neutrální; 

Cíl 2: Inovace a investice do výzkumu

19. zdůrazňuje, že konkurenceschopné odvětví informačních a komunikačních technologií je 
nezbytným předpokladem ekonomického růstu a vytváření pracovních příležitostí v EU, 
zejména v průmyslu a ve službách, které nejsou součástí vlastního odvětví informačních a 
komunikačních technologií; 

20. požaduje, aby Komise a členské státy přijaly konkrétní opatření pro využití příležitostí, 
které nabízí informační a komunikační technologie, což by umožnilo zabránit převádění 
pracovních míst do zemí s nízkými mzdami; 

21. konstatuje, že musí být urychleně přijata opatření na úrovni EU, aby se odstranily 
překážky rozvoje sítí nové generace (NGN);

22. konstatuje, že využití informačních a komunikačních technologií v oblastech, jako je 
jazykové vzdělávání a sociální sféra, je pro Společenství přirozené, kromě toho má 
potenciál i na celosvětové úrovni; naléhá na EU a členské státy, aby podpořily výzkum v 
těchto oblastech; 

23. naléhá na Komisi a členské státy, aby hledaly konkrétní způsoby, jak podpořit spolupráci 
mezi všemi důležitými představiteli této oblasti (velké podniky, MSP, veřejné orgány a 
výzkumná pracoviště) a aby podpořily jejich možnosti a umožnily jim podílet se na 
realizaci a využití projektů;  

Cíl 3: Jednotná evropská informační společnost

24. naléhá na členské státy, aby v rámci národních reformních programů stanovily priority 
informační společnosti a každoročně informovaly o vývoji těchto programů; 

25. připomíná, že sociální zabezpečení, zdravotnictví a sociální péče jsou klíčovými oblastmi 
v rozvoji informační společnosti; 

26. konstatuje, že veřejné služby a správa hrají důležitou roli v rámci národních a 
podnikatelských aktivit; zdůrazňuje, že je nezbytné rozvíjet veřejné služby, elektronickou 
správu a bezpečnost údajů na národní úrovni; 

27. připomíná, že v rámci prosazování zapojení se do informační společnosti je nezbytné 
investovat také do dovedností, které Evropané potřebují, aby mohli v rámci informační 
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společnosti fungovat; požaduje zvláštní činnosti ve prospěch rozvoje dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií; 

28. konstatuje, že s ohledem na stárnoucí demografické složení Evropy je nezbytné investovat 
do výrobního plánování, zejména do zásady Design pro všechny, a ze všeho nejvíce do 
veškerých vhodných technologických řešení, do služeb a ochrany životního prostředí; 
žádá, aby byla mimořádná pozornost věnována potřebám specifických skupin, jako jsou 
staří lidé nebo zdravotně postižení; 

29. žádá, aby členské státy přijaly opatření pro zajištění přístupu ke službám elektronické 
správy bez ohledu na místo, čas nebo bohatství;

30. připomíná, že všichni občané EU mají právo přístupu k základním údajům; 

31. zdůrazňuje důležitost ochrany soukromí a bezpečnost informací v rámci všudypřítomné 
počítačové společnosti; připomíná, že právní předpisy musí zaručit důvěru občanů a 
podnikatelů v digitální obsah a digitální komunikační prostředky;

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

EU legislation is a particularly problematic issue in the area of Information and 
Communications Technology (ICT), which is the subject of the i2010 strategy paper.
Technological development in the market is exceptionally fast, whereas bringing legislation 
into force throughout the EU can take years.

This means that in practice all the special legislative initiatives mentioned in the Commission 
communication will in all probability be in force in 2015 – many of them only just by then. In 
10 years’ time ICT and society will presumably look very different from now. This places the 
legislation in a difficult position. We can best prepare ourselves for this challenge by ensuring 
that we pursue a policy of flexible regulation.

We have very few ways of predicting what stage technology will have reached by 2015 – or 
even 2010 – and consequently we cannot predict offhand the situation on the market.
However, it is fairly certain that the whole field of ICT will undergo a fair amount of 
upheaval in the next 10 years. We can only try to estimate the trends and act in such a way 
that European industry maintains its lead over its global competitors in those areas where it 
has one, and improves its competitiveness in areas where it is neck-and-neck.  

It is clear that we are moving from traditional phone networks to mobile communications and 
towards Internet-based communication networks. This will bring forth new undertakings in 
this area and will level out the competitive situation between communications firms.

Probably before 2010 we will begin to observe at least an early form of all-pervasive 
(ubiquitous) technology. This will evolve into a ubiquitous computing society (or 'ubiquitous 
society'). That means that communications will take place to an even greater extent between 
machines and objects, and no longer only between people (even though it will be people who 
receive the information resulting from such communications).

Communication will take place between one terminal and another, between different 
machines and even objects. Cars will report traffic accidents to the emergency services, tins 
will describe their contents and warn if their sell-by date has passed, mobile phones will 
automatically switch themselves to 'silent' in cinemas and meetings, on leaving home a 
portable terminal, keys and wallet will complain if they are forgotten. Homes, factories, 
offices and administrations will become 'smart', and all their devices will communicate with 
each other and will, when necessary,  report problems to anywhere in the world.

In the light of these prospects, we might expect from the Commission a much more ambitious 
and forward-looking approach than is offered by the i2010 communication. The 
communication is, as it were, looking in the rear-view mirror and considering only the 
present-day communications market.  

Regulation no longer needs to concentrate solely on the opening up of competition - the EU's 
current legislation provides plenty of means for this - but should put at least as much effort 
into encouraging investments in new inventions and services. The standards it sets must not 
create obstacles to new services and inventions and subsidise obsolescent technologies by 
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inflexible and rapidly obsolescent legislation concentrating on services of general interest.
New legislation should emphatically be technology neutral.

When legislating in this area it is particularly important to take account of the fundamental 
rights of consumers and users in the new ubiquitous computing society. The protection of 
privacy, information security, the suppression of illegal and harmful content, and the rights of 
the consumer are essential in order to create confidence in the new information society in 
which communications technology will pervade every moment of a person’s everyday life 
often without his even being aware of it.

The i2010 strategy should set great store by ensuring that legislation and regulations are 
correctly focused and fit for purpose, since they must guarantee a favourable operating 
environment for business.

In every activity relating to ICT we also need to be ensure that that all aspects of social 
equality, user-friendliness, safety and consumer confidence are taken into account. Only when 
consumers have confidence in new technology, and feel that it is easy and sufficiently 
advantageous to use, will it be possible for ICT to operate really effectively as the engine of 
growth which it should naturally be. Europe-wide activities aimed, for example, at developing 
information security should for this reason be given particular support.  

Only an ICT breakthrough within traditional production and industry can save the 
competitiveness of European industrial production. Thanks to ICT we can increase the 
effectiveness of production, consumption and to some extent even replace physical products 
with digital services.  

The change in industry may be illustrated by three ways in which the transformation in 
production is influenced:

- dematerialisation: the growth of environmental efficiency in production (cars are 
manufactured more efficiently, the process takes up fewer natural resources)

- immaterialisation: the growth of environmental efficiency in consumption (more efficient 
use of cars and optimisation of routes uses up fewer natural resources)

- amaterialisation: replacement of physical products with digital services: business travel 
reduced by virtual cooperation and video-conferencing.

This growth in efficiency in the wake of increased ICT use shows that the achievement of the 
i2010 objectives promotes not only European competitiveness and employment but also 
sustainable development, and may thus also be said to arise from the decision taken at the 
European Council of 15-16 June 2001 calling for all EU legislation to support environmental 
protection and sustainable development.

The reform of ICT legislation should be brought into force as quickly as possible and 
simultaneously in all Member States. When one considers that even the implementation of the  
existing legislative package is still pending in the Member States, the rapid change in the 
market creates even greater pressure to reform the package. Thus, even when preparing this 
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package we should already be considering ways in which its rapid implementation can be 
ensured in an appropriate manner throughout the Community.

One necessary precondition for the first pillar of the Commission communication, the single 
European information space, may be regarded as being the availability of rapid 
communications connections for all, wherever they live, and at a reasonable price. In practice 
this means a minimum requirement of wireless broadband networks.

The demand for radio spectrum is going to increase. The Commission believes that the 
management of spectrum can be carried out most efficiently by market mechanisms alone.
Your rapporteur treats this view with extreme caution. In preparing this subject, the 
Commission has totally failed to take account of the opinions of its own Radio Spectrum 
Policy Group (RSPG) concerning the marketing and trading of radio spectrum. .

Irrespective of the fundamental political or philosophical debate on who owns radio spectrum, 
a policy carried out in accordance with to the Commission’s communication on spectrum 
policy may lead to the concentration of spectrum in the hands of only a few actors and to 
market speculation. There is no guarantee at all that the owners of radio spectrum will not 
come from outside the borders of the EU.

If this happened, competition between communications firms would no longer be guided from 
the point of view of the service received by the end user. It would directly prevent access to 
the market by new actors and inventions.

The management of radio spectrum must be made flexible in the same way as other 
regulations. It should start from existing current problematic situations and seek solutions to 
them.  

The ubiquitous computing society cannot emerge without the participation of all citizens. The 
success of EU regulation will be measured according to how well it guarantees everyone the 
opportunity to access broadband network connections irrespective of time, place and wealth.

The sidelining of any ethnic, political or social group against their wishes will only create 
uncertainty in society. The European social model must not leave anyone out when 
gearing itself to the ubiquitous computing society.


