
PR\593476DA.doc PE 367.630v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

FORELØBIG
2005/2167(INI)

12.12.2005

UDKAST TIL BETÆNKNING
om et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse
(2005/2167 (INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Reino Paasilinna



PE 367.630v01-00 2/11 PR\593476DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................9



PR\593476DA.doc 3/11 PE 367.630v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse
(2005/2167 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "i2010 – Et europæisk 
informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse" (KOM(2005)0229) og det 
vedlagte arbejdsdokument fra Kommissionen om en udvidet konsekvensanalyse 
(SEK(2005)0717),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om 
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 
2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om e-tilgængelighed 
(KOM(2005)0425),

– der henviser til Digital Divide Forums rapport af 15. juli 2005 om bredbåndsadgang og 
offentlig støtte i områder med dårlige adgangsmuligheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en markedsbaseret tilgang til frekvensforvaltning i 
EU (KOM(2005)0400), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en 
fremadskuende frekvenspolitik i EU: 2. årsrapport (KOM(2005)0411),

– der henviser til udtalelsen fra Frekvenspolitikgruppen om sekundær handel med 
brugsrettighederne til radiofrekvenser (RSPG04-54 Rev.),

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles 
den 22. og 23. marts 2005 (7619/1/05 Rev.),

– der henviser til EU-strategien for bæredygtig udvikling vedtaget på Det Europæiske Råds 
møde i Göteborg den 15. og 16. juni 2001,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om integrering af miljøhensyn i andre 
sektorpolitikker – en status over Cardiff-processen (KOM(2004)0394),

– der henviser til konklusionerne fra det 2695. møde i Rådet for Den Europæiske Union om 

  
1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
2 EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.
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transport, telekommunikation og energi om i2010-strategien, der blev afholdt fra den 1. til 
den 5. december 2005 (14636/05),

– der henviser til de 22 nationale reformprogrammer udarbejdet af medlemsstaterne efter 
anmodning fra Det Europæiske Råds forårsmøde i marts 2005, der allerede er blevet 
fremsendt til Kommissionen,

– der henviser til sine beslutninger af 1. december 2005 om elektronisk kommunikation i 
EU: Regulering og markeder 20041 og af 23. juni 2005 om informationssamfundet 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra 
Økonomi- og Valutaudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget samt til Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologi (ikt) er en vigtig drivkraft 
for vækst og beskæftigelse, og at en fjerdedel af væksten i EU's BNP og 40 % af 
produktivitetsstigningen skyldes denne teknologi,

B. der henviser til, at det første overblik over de 22 nationale reformprogrammer efter en 
grov opdeling viser, at 22 medlemsstater har fastlagt kravene til "F&U og innovation", 11 
medlemsstater har fastlagt kravene til ikt, og otte medlemsstater har fastlagt kravene til 
"den offentlige forvaltnings og de offentlige tjenesters effektivitet",

C. der henviser til, at medlemsstaterne og Kommissionen og andre interesseparter også er 
ansvarlige for i2010-initiativets succes,

D. der henviser til, at en korrekt og rettidig gennemførelse af den nuværende lovramme er en 
vigtig forudsætning for et åbent, konkurrencebaseret og innovativt marked for 
elektroniske kommunikationstjenester; der henviser til, at procedurerne for gennemførelse 
af lovgivningen imidlertid varierer meget fra den ene medlemsstat til den anden, 

E. der henviser til, at EU halter bagefter på ikt-forskningsområdet, idet EU kun investerer 80 
euro pr. indbygger sammenlignet med 350 euro i Japan og 400 euro i USA, og at EU 
derfor skal øge investeringerne i forskning og styrke innovation inden for ikt med henblik 
på at indhente det forsømte,

F. der henviser til, at udbredelsen af ikt til enkeltpersoner, offentlige tjenester og 
virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, er en forudsætning for, at 
forskningens og innovationens fordele kan udnyttes fuldt ud, 

G. der henviser til, at antallet af bredbåndslinjer næsten er fordoblet gennem de sidste to år; 
der henviser til, at afsides beliggende områder og landdistrikter imidlertid ikke har så 
mange linjer, da udbygningen fortrinsvis sker i tæt befolkede områder,

H. der henviser til, at alle skal have adgang til fordelene ved ikt uanset uddannelsesmæssig 
  

1 Vedtagne tekster af den dato, P6_TA-(2005)0467.
2 Vedtagne tekster af den dato, P6_TA-(2005)0260.
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eller social baggrund og alder,

I. der henviser til, at den tekniske sammensmeltning åbner mulighed for at give forbrugerne 
adgang til en lang række forskellige forbedrede tjenester og rigt indhold, og der skal 
således skabes et gunstigt miljø, der stimulerer en konkurrencedygtig implementering af 
disse konvergerende tjenester og en sikker infrastruktur,

J. der henviser til, at ikt kan have både positiv og negativ indvirkning på miljøet og indirekte 
sociale og økonomiske konsekvenser,

K. der henviser til, at radiofrekvenser er en vigtig ressource for mange basale tjenester i 
samfundet, og at en effektiv og sammenhængende anvendelse af 
radiofrekvensressourcerne kan bidrage til EU's opfyldelse af Lissabon-målene gennem 
stimulering af væksten, konkurrenceevnen og beskæftigelsen,

L. der henviser til, at gennemførelsen af Lissabon-målene forudsætter, at både EU, 
medlemsstaterne og virksomhederne investerer konkret i ikt ud fra en helhedsbetragtning,

M. der henviser til, at det er afgørende, at medlemsstaterne indfører en tilstrækkelig fleksibel 
lovramme, der understøtter borgerens rettigheder og giver gode muligheder for 
markedsføring af nye opfindelser i denne sektor, 

1. opfordrer Kommissionen til at vedtage en konkret og fremsynet linje i reformen af ikt-
lovgivningen, der skal betragtes i et langt bredere perspektiv end tilfældet er i 
Kommissionens meddelelse; 

2. insisterer på, at al EU-lovgivning vedrørende kommunikation og information skal være 
baseret på teknologineutralitet, således at det sikres, at nye opfindelser og aktører kan få 
lettest mulig adgang til markedet;

3. opfordrer medlemsstaterne til at investere yderligere i anvendelsen af informations- og 
kommunikationsteknologi i den offentlige forvaltning;

4. bemærker, at europæiske virksomheders investeringer i ikt er for små i forhold til vores 
konkurrenter; minder om, at ikt er den vigtigste enkeltfaktor bag produktivitet og 
konkurrenceevne;

Mål 1: Et europæisk samarbejdsområde for information

5. bemærker, at noget, der er endnu vigtigere end ikt for væksten og udviklingen i EU, er den 
udbredte anvendelse af ikt i forbindelse med alle aktiviteter og på alle aktivitetsområder, 
herunder i den offentlige forvaltning, i virksomhederne eller i borgernes dagligdag, med 
andre ord udviklingen af et "it i alt"-samfund;

6. insisterer på, at der tages hensyn til informations- og kommunikationsteknologiens 
horisontale karakter, hvilket nødvendiggør et samarbejde om og koordinering af EU's 
aktiviteter, herunder på medlemskabsniveau, og tilvejebringelsen af incitamenter for 
aktørerne i sektoren til at skabe og anvende nye opfindelser;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte en målsætning om fleksibel, 
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forenklet, hurtig og samtidig gennemførelse af love på dette område; mener, at 
lovgivningen bør fremme investeringer i produktion af indhold, udstyr, netværk og 
netværkstjenester på ikt-området; mener, at den bør fremme konkurrencen, anvendelsen af 
informationsteknologi og -tjenester og datasikkerhed;

8. insisterer på, at lovgivningen bør sigte på at fremskynde informationssamfundets 
udvikling og mangfoldighed og udbredelsen af dets fordele i hele samfundet;

9. minder om, at udviklingen af et effektivt it i alt-samfund kræver, at anvendelsen af 
bredbånd og trådløs teknologi fremmes, at der tilvejebringes incitamenter til og investeres 
i udviklingen af fælles projekter, at den intellektuelle ejendomsret beskyttes, og at 
anvendelsen af digitale medier fremmes;

10. minder om, at overgangen til et it i alt-samfund også fremmer den bæredygtige udvikling, 
som EU har forpligtet sig på; mener, at ikt bør mindske presset på miljøet og forbruget af 
naturressourcer og bør fremme den sociale udvikling;

11. bemærker, at der i forbindelse med frihandel må være yderligere opmærksom på de 
intellektuelle rettigheders voksende betydning som et handelspolitisk redskab; advarer 
om, at USA i stigende grad forsøger at anvende patentlovgivningen og reglerne om 
intellektuel ejendomsret som et protektionistisk, handelspolitisk redskab; 

12. bemærker, at visse principper i direktivet "Fjernsyn uden grænser" ikke er let forenelige 
med et digitalt kommunikationsmiljø og endnu mindre med et informationsnetværksmiljø; 
mener følgelig, at en ændring af direktivet ikke bør prioriteres først i forbindelse med en 
lovgivning, der sigter på at skabe et europæisk "it i alt"-samfund som følge af dets snævre 
rammer; insisterer på, at et paneuropæisk distributionssystem såsom EuroNews bør 
understøttes i forbindelse med reformen af direktivet;

13. opfordrer på det kraftigste Kommissionen til straks at fremme konkrete aktiviteter, der 
letter og understøtter produktionen af europæisk indhold; mener, at Kommissionen skal 
garantere, at støtteprogrammerne fortsættes, og anerkende, at de er uundværlige i 
forbindelse med udviklingen af informationssamfundet;

14. advarer Kommissionen mod at overlade frekvenspolitikken helt til markedskræfterne i 
modstrid med de regulerende myndigheders, operatørernes og andre aktørers ønsker; 
mener, at ændringer skal indføres gradvist og skal være baseret på en grundig analyse og 
løsning af nuværende problemer; minder om, at auktioner over 3G-frekvenser afholdt i 
USA og i flere medlemsstater har fremkaldt en krise i branchen og dæmpet 
investeringerne i og indførelsen af den 3. generation af mobiltelefonnet;

15. mener, at det centrale spørgsmål i forbindelse med frekvenspolitikken er bestræbelserne 
på at få indført fleksible regler og tilstrækkelig harmonisering på EU-plan på 
frekvensområdet; bemærker, at frekvensforvaltningen bør sigte på at lette adgangen til 
markedet i videst muligt omfang for nye opfindelser og aktører i markedet;

16. minder om, at det er absolut nødvendigt at udvikle netværkssikkerheden med henblik på at 
øge tilliden til alle netværkstjenester, kommercielle tjenester og e-forvaltningstjenester; 
opfordrer på det kraftigste til, at netværkssikkerheden fremmes gennem tekniske og 
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lovgivningsmæssige tiltag og gennem uddannelse, f.eks. ved at udforme en europæisk 
datasikkerhedsstrategi og ved at indføre en årlig europæisk datasikkerhedsdag med 
henblik på at øge borgernes bevidsthed om datasikkerhedsspørgsmålet;

17. minder om, at industri- og konkurrencepolitikken skal understøtte EU's 
innovationsindustri; bemærker, at dette kræver, at der indføres en fleksibel lovgivning, der 
også indeholder incitamenter;

18. advarer om, at lovgivning og andre tiltag fra myndighedernes side ikke må bevirke, at 
nogle teknologier fremmes på bekostning af andre, idet lovgivningen skal være 
teknologineutral;

Mål 2: Innovation og investering i forskning

19. understreger, at en konkurrencedygtig ikt-industri er en absolut forudsætning for 
økonomisk vækst og jobskabelse i EU, navnlig inden for industri og tjenesteydelser uden 
for ikt-industrien;

20. kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne tager konkrete skridt til at udnytte de 
muligheder, som ikt har skabt, således at det bliver muligt at hindre udflytningen af 
arbejdspladser til lavtlønslande; 

21. bemærker, at der på EU-plan skal træffes hastende foranstaltninger med henblik på at 
fjerne hindringerne for udviklingen af Næste Generations Netværk (NGN); 

22. bemærker, at det er naturligt for Fællesskabet at anvende ikt på områder som sprog og 
velfærdsteknologi, og at anvendelsen også har et stort potentiale globalt; opfordrer på det 
kraftigste EU og medlemsstaterne til at støtte forskning på disse områder;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finde metoder til at fremme 
informations- og erfaringsudveksling i netværk mellem de primære aktører (store 
virksomheder og SMV'er, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner) og øge deres 
muligheder for at deltage i gennemførelsen og udnyttelsen af projekter;

Mål 3: Et europæisk samarbejdsområde for information

24. opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til at fastlægge målene for 
informationssamfundet i deres nationale reformprogrammer og aflægge årlig rapport om 
programmernes afvikling;

25. minder om, at socialsikrings- og sundhedsområdet er centrale områder i forbindelse med 
udviklingen af informationssamfundet;

26. bemærker, at offentlige tjenester og forvaltninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
statslige og erhvervsmæssige aktiviteter; understreger vigtigheden af at udvikle nationale 
offentlige serviceydelser, e-forvaltning og datasikkerhed;

27. minder om, at der som led i bestræbelserne på at inddrage borgerne i Europa også skal
investeres i de færdigheder, som de har brug for, hvis de skal fungere i 
informationssamfundet; kræver, at der udvikles særlige aktiviteter til udvikling af ikt-
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færdigheder;

28. bemærker, at der som følge af de aldrende samfund i Europa skal investeres i 
produktplanlægning, navnlig i "design for alle"-princippet, og frem for alt i alle passende 
løsninger på teknologi-, service- og miljøområdet; kræver, at der tages særligt hensyn til 
bestemte gruppers behov såsom ældre eller handicappede;

29. kræver, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre adgangen til e-
forvaltningstjenester uafhængigt af sted, tid eller økonomi;

30. minder om, at alle EU-borgere har ret til adgang til væsentlige oplysninger;

31. understreger, at det er vigtigt at beskytte privatlivets fred og datasikkerheden i it i alt-
samfundet; minder om, at lovgivningen skal sikre, at borgerne og virksomhederne kan 
have tillid til digitalt indhold og digitale meddelelser;

o

o      o

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

EU-lovgivning er særlig problematisk på informations- og kommunikationsteknologiområdet, 
der er emnet for i2010-strategidokumentet. Den teknologiske udvikling på markedet er 
usædvanlig hurtig, hvorimod det kan tage flere år at få gennemført lovgivning i hele EU.

Det betyder, at alle de særlige lovgivningsinitiativer, der er angivet i Kommissionens 
meddelelse, sandsynligvis vil være gennemført i 2015 i praksis, og mange af disse når kun 
lige akkurat at træde i kraft. Om 10 år vil informations- og kommunikationsteknologien og 
samfundet sandsynligvis have forandret sig meget i forhold til i dag. Dette er problematisk ud 
fra et lovgivningsmæssigt synspunkt. Vi kan bedst imødegå denne udfordring ved at sikre, at 
lovgivningen er fleksibel.

Vi har meget få muligheder for at forudsige teknologistadiet i 2015, ja selv i 2010, og vi kan 
derfor ikke uden videre forudsige markedssituationen. Det er imidlertid rimeligt sikkert, at 
hele ikt-området vil undergå voldsomme forandringer i løbet af de næste 10 år. Vi kan kun 
forsøge at vurdere udviklingen og handle således, at den europæiske industri fastholder sit 
forspring over internationale konkurrenter på de berørte områder og forbedrer 
konkurrenceevnen på områder, hvor Europa ligger på niveau med konkurrenterne.

Det er klart, at vi bevæger os væk fra traditionelle telefonnet til mobile net og til 
internetbaserede kommunikationsnetværk. Dette vil føre til etableringen af nye virksomheder 
på dette område og vil udjævne konkurrencesituationen mellem 
kommunikationsvirksomhederne.

Vi vil sandsynligvis kunne opleve i det mindste forstadiet til en allestedsnærværende (alment 
tilgængelig) teknologi inden 2010. Denne vil udvikle sig til et it i alt-samfund. Dette 
indebærer, at kommunikation i endnu højere grad vil finde sted mellem maskiner og objekter 
og ikke længere mellem mennesker (selv om de pågældende oplysninger modtages af 
mennesker).

Kommunikationen vil finde sted mellem terminaler, mellem forskellige maskiner og endog 
objekter. Biler vil underrette alarmtjenesterne om trafikulykker, dåser vil beskrive deres 
indhold og give besked, hvis salgsdatoen er overskredet, mobiltelefoner vil automatisk skifte 
modus til "stille" i biografer og under møder, og når man forlader hjemmet, vil en bærbar 
terminal, nøgler og tegnebog beklage sig, hvis de lades tilbage. Hjem, fabrikker og 
forvaltninger bliver computerstyret, og alle deres enheder vil kommunikere med hinanden og 
om nødvendigt indrapportere problemer overalt i verden.

I lyset af disse udsigter kan vi godt forvente en langt mere ambitiøs og fremadskuende tilgang 
fra Kommissionens side end den, der fremlægges i i2010-meddelsen. Kommissionen kigger 
så at sige i bakspejlet og tager udelukkende udgangspunkt i kommunikationsmarkedet i dag.

Lovgiverne behøver ikke længere udelukkende at fokusere på øget konkurrence, idet den 
nugældende EU-lovgivning indeholder mange bestemmelser desangående, men bør bestræbe 
sig i lige så høj grad på at fremme investeringer i nye opfindelser og tjenester. De fastlagte 
standarder må ikke skabe hindringer for nye tjenester og opfindelser og subsidiere forældede 
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teknologier som følge af ufleksibel og hurtigt forældet lovgivning omkring tjenester af almen 
interesse. Den nye lovgivning skal være helt teknologineutral.

Når der udarbejdes lovgivning på dette område, er det især vigtig at tage hensyn til 
forbrugernes grundlæggende rettigheder og brugere i det nye it i alt-samfund. Beskyttelse af 
privatlivets fred, datasikkerhed, fjernelse af ulovligt og skadeligt indhold og 
forbrugerrettigheder er afgørende med henblik på at skabe tillid til det nye 
informationssamfund, hvor kommunikationsteknologien vil præge den enkeltes dagligdag i 
sin helhed, ofte uden at den enkelte er bevidst herom.

Der bør i i2010-strategien lægges stor vægt på at sikre, at love og bestemmelser har det rette 
udgangspunkt, og at de er anvendelige til formålet, idet de skal sikre selskaberne gunstige 
markedsbetingelser.

I forbindelse ikt-relaterede aktiviteter skal vi også sikre, at der tages hensyn til alle aspekter 
knyttet til social ligestilling, brugervenlighed, sikkerhed og forbrugertillid. Informations- og 
kommunikationsteknologien vil først kunne fungere virkelig effektivt som den vækstmaskine, 
den naturligt bør være, når forbrugerne har tillid til den nye teknologi og føler, at den er let at 
bruge, og at fordelen herved er tilstrækkelig stor. Aktiviteter på europæisk plan, f.eks. 
vedrørende udvikling af datasikkerhed, bør af denne årsag understøttes særskilt.

Den europæiske industrielle produktions konkurrenceevne kan kun reddes, hvis der sker et 
ikt-gennembrud inden for den traditionelle produktion og industri. Takket være ikt kan vi øge 
produktionseffektiviteten, forbruget og i nogen grad endog erstatte fysiske produkter med 
digitale tjenester.

Den industrielle forandring kan illustreres ved hjælp af de tre fænomener, der påvirker 
produktionen:

- dematerialisation: stigende miljøeffektivitet i produktionen (biler produceres mere effektivt, 
hvorved der anvendes færre naturressourcer i processen),

- immaterialisation: stigende miljøeffektivitet i forbruget (ved en mere effektiv anvendelse af 
biler og optimering af ruter anvendes der færre naturressourcer i processen),

- amaterialisation: erstatning af fysiske produkter med digitale tjenester (færre 
forretningsrejser som følge af virtuelt samarbejde og videokonference).

Denne stigende effektivitet i kølvandet på den øgede anvendelse af ikt viser, at opfyldelsen af 
i2010-målene ikke kun fremmer den europæiske konkurrencedygtighed og beskæftigelsen, 
men ligeledes en bæredygtig udvikling, og man kan således sige, at den følger af Det 
Europæiske Råds afgørelse af 15. og 16. juni 2001 om, at al EU-lovgivning skal understøtte 
miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling.

Reformen af ikt-lovgivningen bør træde i kraft så hurtigt som mulig og samtidig i alle 
medlemsstater. I betragtning af at selv den nugældende lovgivningspakke stadig ikke er 
gennemført i medlemsstaterne, øges presset for at reformere pakken. Således bør vi allerede 
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under udarbejdelsen af denne pakke overveje, hvordan vi på passende vis kan sikre en hurtig 
gennemførelse i hele Fællesskabet.

En nødvendig forudsætning for den første søjle i Kommissionens meddelelse, det europæiske 
samarbejdsområde for information, er, at alle sikres muligheden for hurtig adgang til 
kommunikationsforbindelser, uanset hvor de bor, til en rimelig pris. Dette betyder i praksis 
minimumskrav til etablering af trådløse bredbåndsnet.

Efterspørgslen efter radiofrekvenser vil stige fremover. Kommissionen mener, at 
frekvensforvaltningen kan varetages mest effektivt af markedsmekanismerne alene. 
Ordføreren er yderst betænkelig ved denne holdning. Under udarbejdelsen af dette dokument 
har Kommissionen set fuldstændig bort fra udtalelserne fra Frekvenspolitikgruppen (RSPG) 
om markedsføring og handel med radiofrekvenser.

Hvis vi ser bort fra den grundlæggende politiske og filosofiske debat om, hvem der ejer 
radiofrekvenser, er der risiko for, at en politik, der gennemføres i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse om frekvenspolitik, vil medføre, at frekvensressourcerne falder i 
hænderne på nogle få aktører, og at der opstår markedsspekulation. Der er overhovedet ikke 
nogen garanti for, at ejerskabet af radiofrekvenser ikke falder i hænderne på selskaber uden 
for EU.

Hvis dette sker, kan konkurrencen mellem kommunikationsselskaber ikke længere tage 
udgangspunkt i den service, der ydes til slutbrugeren. Nye aktører og opfindelser vil blive 
forment adgang til markedet.

Frekvensforvaltningen skal være fleksibel i lighed med andre bestemmelser. Der bør tages 
udgangspunkt i aktuelle problematikker, der skal løses.

It i alt-samfundet kan ikke udvikle sig uden alle borgeres deltagelse. EU-lovgivningens succes 
vil blive målt på, i hvor høj grad alle sikres adgang til bredbåndsnet uafhængigt af tid, sted 
eller økonomi.

Hvis etniske, politiske eller sociale grupper sættes ud af spillet mod deres vilje, vil dette blot 
skabe usikkerhed i samfundet. Den europæiske sociale model må ikke udelukke nogen under 
omstillingen til it i alt-samfundet.


