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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa infoühiskonna kohta majanduskasvu ja tööhõive eest
(2005/2167(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele teemal “i2010 – Euroopa infoühiskond 
majanduskasvu ja tööhõive eest” (KOM(2005)0229) ja kaasnevat komisjoni töödokumenti 
laiendatud mõju hindamise kohta (SEK(2005)0717);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv);1

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet;2

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele e-kättesaadavuse kohta (KOM(2005)0425);

– võttes arvesse 15. juuli 2005. aasta digitaalse lõhe foorumi raportit lairibajuurdepääsu ja 
riikliku toetuse kohta alateenindatud piirkondades;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele turupõhise lähenemisviisi kohta 
raadiospektrite haldamisele Euroopa Liidus (KOM(2005)0400);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu 
tuleviku raadiospektripoliitika kohta – teine aastaaruanne (KOM(2005)0411);

– võttes arvesse raadiospektripoliitika töörühma arvamust õigustega teisese kauplemise 
kohta raadiospektri kasutamiseks (RSPG04-54 Rev.);

– võttes arvesse 22. ja 23. märtsi 2005. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu eesistujariigi 
järeldusi (7619/1/05 Rev.);

– võttes arvesse ELi säästva arengu strateegiat, mis võeti vastu 15. ja 16. juuni 2001. aasta 
Göteborgi Euroopa Ülemkogul;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni töödokumenti keskkonnakaalutluste integreerimise 
kohta teistesse poliitikavaldkondadesse – Cardiffi protsessi kokkuvõte (KOM(2004)0394);

– võttes arvesse 1.–5. detsembri 2005. aasta 2695. transpordi, telekommunikatsiooni ja 
energeetikakomisjoni koosoleku järeldusi strateegia i2010 kohta (14636/05);

– võttes arvesse 22 riiklikku reformiprogrammi, mille liikmesriigid koostasid kevadise 
  

1 ELT L 108, 24.4.2002, lk 33.
2 ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
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Euroopa Ülemkogu palvel 2005. aasta märtsis ja mis on juba komisjonile esitatud;

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooni 2004. aasta Euroopa 
elektroonilise side reguleerimise ja turgude kohta1 ja 23. juuni 2004. aasta resolutsiooni 
infoühiskonna kohta,2

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0000/2005),

A. arvestades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) on võimsad majanduskasvu 
ja tööhõive mõjutajad, sest need on tinginud veerandi ELi SKT kasvust ja 40% tootlikkuse 
kasvust,

B. arvestades, et 22 riikliku reformiprogrammi esmane ülevaatamine näitab, et laialt 
liigitades on teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni väljakutse määratlenud 22 
liikmesriiki; IKT väljakutse on määratlenud 11 liikmesriiki; ning avaliku halduse ja 
teeninduse suutlikkuse suurendamise väljakutse on määratlenud 8 liikmesriiki,

C. arvestades, et koos komisjoniga vastutavad algatuse i2010 edukuse eest ka liikmesriigid ja 
teised huvirühmad,

D. arvestades, et käesoleva raamistiku täpne ja õigeaegne rakendamine on avatud, 
konkurentsivõimelise ja innovatiivse elektrooniliste sideteenuste turu oluline eeltingimus; 
arvestades siiski, et raamistiku ülevõtmise ja rakendamise menetlused on liikmesriikides 
väga erinevad,

E. arvestades, et EL on IKT-alases uurimistegevuses maha jäänud, investeerides vaid 80 
eurot inimese kohta, võrreldes 350 euroga Jaapanis ja 400 euroga Ameerika 
Ühendriikides, ning järele jõudmiseks tuleb ELil seega suurendada investeeringuid 
uurimistegevusse ja tugevdada innovatsiooni IKT alal,

F. arvestades, et teadusuuringute ja innovatsiooni pakutavate eeliste täielikuks 
ärakasutamiseks peavad IKT kasutusele võtma inimesed, avalikud teenused ja ettevõtted, 
eriti VKEd,

G. arvestades, et lairibajuurdepääsu liinide arv on viimase kahe aasta jooksul peaaegu 
kahekordistunud; arvestades siiski, et äärepoolsed ja maapiirkonnad on vähem 
teenindatud, sest levik on kontsentreeritud tiheasustusega aladele,

H. arvestades, et IKT eelised peavad olema kättesaadavad kõigile, sealhulgas erineva 
hariduse, sotsiaalse seisundi ja vanusega rühmadele,

I. arvestades, et digitaalsel ühtlustamisel on potentsiaali pakkuda tarbijatele juurdepääsu 
väga mitmekesistele tõhustatud teenustele ja suuremahulisele infosisule ja seega soodsale 
keskkonnale, mis stimuleerib nende ühtlustuvate teenuste konkurentsivõimelist 

  
1 Selle kuupäeva Vastu võetud dokumendid, P6_TA-(2005)0467.
2 Selle kuupäeva Vastu võetud dokumendid, P6_TA-(2005)0260.
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kasutuselevõtmist, ning luua tuleb turvaline infrastruktuur,

J. arvestades, et IKT-l võivad olla nii otsesed positiivsed keskkonnamõjud kui kaudsed 
sotsiaalsed ja majanduslikud tulemused,

K. arvestades, et raadiospekter on paljude ühiskonna oluliste teenuste põhiressurss ning seega 
võib spektri tõhus ja sidus kasutamine aidata Euroopa Liidul saavutada Lissaboni 
eesmärgid, ergutades majanduskasvu, konkurentsivõimet ja tööhõivet,

L. arvestades, et Lissaboni eesmärkide saavutamine eeldab Euroopa Liidult, liikmesriikidelt 
ja ettevõtetelt selget, konkreetset ja ühtset investeerimist IKTsse,

M. arvestades, et liikmesriikidel on oluline piisavalt investeerida paindlikku reguleerivasse 
raamistikku, mis toetab kodanikuõigusi ning annab tegevustele selles sektoris hea aluse 
uute leiutiste turustamiseks, 

1. nõuab, et komisjon võtaks vastu konkreetse, innovatiivse ja tulevikku suunatud joone oma 
IKT-õigusaktide reformimisel, et IKTd käsitletaks komisjoni teatises toodud mõistest 
märkimisväärsemalt laiemalt; 

2. nõuab, et kõik kommunikatsiooni ja infoga seotud Euroopa õigusaktid peavad põhinema 
tehnoloogilisel erapooletusel, garanteerides seega, et uued leiutised ja tegutsejad saavad 
võimalikult kergesti turule siseneda;

3. kutsub liikmesriike üles palju rohkem investeerima IKT kasutusse avaliku sektori teenuste 
puhul; 

4. märgib, et Euroopa ettevõtete investeeringud IKTsse on liiga väikesed, võrreldes meie 
konkurentidega; tuletab meelde, et IKT on kõige olulisem tegur tootlikkuse ja 
konkurentsivõime suurendamisel; 

1. eesmärk: ühtne Euroopa inforuum

5. märgib, et ELi majanduskasvu ja arengu huvides on üks asi veelgi olulisem kui IKT oma 
laialdase kasutatavusega kõigis tegevustes, kõigis tegevusvaldkondades, sealhulgas nii 
avalikus halduses, ettevõtluses kui ka kodanike igapäevaelus, ehk teisisõnu üldlevinud 
arvutiühiskonna (või “üldlevinud ühiskonna”) tekkimine;

6. nõuab, et IKT horisontaalset olemust võetaks arvesse, mis nõuab koostööd ja 
kooskõlastatust nii ELi tegevuste vahel kui ka liikmesriikide tasandil ning samuti 
stiimuleid sektori tegijatele luua ja võtta kasutusele uusi leiutisi;

7. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid seaksid eesmärgiks paindlikkuse, 
lihtsustamise ja seaduste kiire ning samaaegse rakendamise selles valdkonnas; õigusaktid 
peaksid edendama investeeringuid sisu tootmisesse, varustusse, võrkudesse ja 
võrguteenustesse IKT valdkonnas; see peaks edendama konkurentsi, infotehnoloogia ja -
teenuste kasutamist ning info turvalisust;

8. nõuab, et õigusaktid peaksid püüdma kiirendada infoühiskonna arengut ja mitmekesisust 
ning selle hüvede levitamist ühiskonnale tervikuna;
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9. tuletab meelde, et tõhusa üldlevinud arvutiühiskonna areng nõuab lairiba- ja juhtmevaba 
tehnoloogia edendamist, ühisprojektide toetamist ja neisse investeerimist, 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmist ja digitaalse meedia edendamist;

10. tuletab meelde, et liikumine üldlevinud arvutiühiskonna poole edendab ka säästvat 
arengut, millele EL on pühendunud; IKT peaks vähendama koormust keskkonnale ja 
loodusressursside kasutamisele ning peaks edendama sotsiaalset arengut;

11. märgib, et tuleb tõsta teadlikkust immateriaalsete õiguste kasvavast rollist 
kaubanduspoliitika vahendina vabakaubandusega seotud küsimuste kontekstis; hoiatab 
sagenevate katsete eest USAs kasutada patente ja intellektuaalset omandit puudutavaid 
õigusakte protektsionistliku vahendina kaubanduspoliitikas;

12. märgib, et piirideta televisiooni direktiivi teatud põhimõtted ei ole kergesti ühitatavad 
digitaalse sidekeskkonnaga, veel vähem teabevõrgustiku keskkonnaga; arvab seetõttu, et 
direktiivi muutmisel ei tule selle vähese ulatuse tõttu pidada keskseks õigusakti, mille 
eesmärgiks on luua Euroopa “üldlevinud ühiskond”; nõuab, et seoses direktiivi reformiga 
tuleks toetada üleeuroopalisi jaotussüsteeme, nagu näiteks EuroNews; 

13. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks viivitamatult konkreetseid meetmeid Euroopa 
infosisu loomise ja levitamise hõlbustamiseks ja toetamiseks; tagada tuleb olemasolevate 
toetusprogrammide jätkumine ning tunnustada tuleb nende möödapääsmatust 
infoühiskonna arendamisel; 

14. hoiatab komisjoni raadiospektri poliitika jätmise eest üksnes turujõudude mängumaaks, 
vastupidiselt reguleerivate asutuste, käitlejate ja teiste tegutsejate soovidele; mis tahes 
muudatused tuleks teha rahulikult ning need peavad põhinema hoolikal analüüsil ja 
hetkeprobleemide lahendamisel; tuletab meelde, et USAs ja mitmetes ELi liikmesriikides 
on 3G-spektri oksjonid kutsunud sektoris esile kriisi ning aeglustanud kolmanda 
põlvkonna mobiiltelefonivõrgustikesse investeerimist ja nende kasutuselevõtmist; 

15. arvab, et keskseim küsimus raadiospektri poliitikas on jõupingutus saavutada 
spektrisektorite paindlik reguleerimine ja piisav ühtlustamine ELi tasandil; märgib, et 
raadiospektri haldamise eesmärk peaks olema teha turule sisenemine sektori uutele 
leiutistele ja tegutsejatele võimalikult lihtsaks; 

16. tuletab meelde, et võrgu turvalisuse arendamine on möödapääsmatu, suurendamaks 
usaldust kõikide võrguteenuste ning kaubanduslike ja e-valitsuse teenuste vastu; soovitab 
võrgu turvalisust edendada tehniliste ja seaduslike vahendite ning hariduse abil, nt luues 
üleeuroopalise infoturbe strateegia ja algatades iga-aastase Euroopa infoturbe päeva, et 
suurendada kodanike teadlikkust infoturbest; 

17. tuletab meelde, et tööstus- ja konkurentsipoliitika peab toetama ELi innovatsioonitööstust; 
märgib, et selleks on vajalik sellise paindliku regulatiivse baasi loomine, mis pakub ka 
ergutusi;

18. hoiatab, et reguleerimine ja ametivõimude muu tegevus ei tohi viia selleni, et mõnda 
tehnoloogiat eelistatakse teiste arvel: reguleerimine peab olema tehnoloogiate suhtes 
erapooletu; 
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2. eesmärk: Uuendused ja investeeringud uurimistegevusse

19. rõhutab, et konkurentsivõimeline IKT-tööstus on majanduskasvu ja töökohtade loomise 
möödapääsmatu eeltingimus ELis, eriti muude tööstuste ja teenuste puhul kui IKT; 

20. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt konkreetseid meetmeid IKT pakutavate võimaluste 
ärakasutamiseks, võimaldades seeläbi takistada töökohtade üleviimist madalapalgalistesse 
riikidesse; 

21. märgib, et ELi tasandil tuleb võtta viivitamatult meetmeid, et eemaldada takistused uue 
põlvkonna võrkude arengult;

22. märgib, et IKT rakendamine sellistes valdkondades nagu keele- ja heaoluga seotud 
tehnoloogia on üks asi, mis on ühendusele omane ning millel on suur potentsiaal ka 
globaalsel tasandil; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid toetaksid teadustööd nendes 
valdkondades; 

23. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid otsiksid konkreetseid viise kõikide suurte 
tegutsejate võrgustumise edendamiseks (suurettevõtted ja VKEd, riigiasutused ja 
teadusasutused) ning suurendamaks nende võimalusi osaleda projektide elluviimises ja 
kasutuselevõtmises;

3. eesmärk: Ühtne Euroopa infoühiskond

24. nõuab tungivalt, et liikmesriigid määratleksid oma riiklike reformiprogrammide abil 
infoühiskonna prioriteedid ning annaksid igal aastal aru nende programmide edusammude 
kohta; 

25. tuletab meelde, et sotsiaalkindlustus, tervishoid ja heaolu on infoühiskonna arengu 
võtmesektorid; 

26. märgib, et avalikel teenustel ja haldusorganitel on oluline roll riiklikus ja äritegevuses; 
rõhutab riiklike avalike teenuste, e-valitsuse ja andmekaitse arendamise olulisust; 

27. tuletab meelde, et osalemise edendamisel tuleb investeerida ka nendesse oskustesse, mida 
eurooplased vajavad infoühiskonnas toimetulekuks; nõuab konkreetseid tegevusi IKT-
oskuste arendamiseks; 

28. märgib, et Euroopa vananeva demograafilise struktuuri tõttu on vaja investeerida 
tooteplaneerimisse, eriti põhimõttesse “mõeldud kõigile” ning eelkõige kõikidesse 
asjakohastesse tehnoloogia, teenuste ja keskkonna lahendustesse; nõuab, et eriti võetaks 
arvesse konkreetsete rühmade, näiteks vanurite või puuetega inimeste vajadusi; 

29. nõuab, et liikmesriigid võtaksid meetmeid tagamaks juurdepääsu e-valitsuse teenustele, 
sõltumata kohast, ajast või jõukusest;

30. tuletab meelde, et igal ELi kodanikul on õigus pääseda juurde olulistele andmetele;

31. rõhutab eraelu puutumatuse kaitse ja infoturbe olulisust üldlevinud arvutiühiskonnas; 
tuletab meelde, et õigusaktid peavad kodanikele ja ettevõtetele tagama digitaalse infosisu 
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ja side usaldusväärsuse; 

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 
inflexible and rapidly obsolescent legislation concentrating on services of general interest.
New legislation should emphatically be technology neutral.
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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 
package we should already be considering ways in which its rapid implementation can be 
ensured in an appropriate manner throughout the Community.
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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.  


