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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

egy európai információs társadalomról a növekedésért és foglalkoztatásért
(2005/2167(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „i2010 – Európai 
információs társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért” című közleményére 
(COM(2005)0229) és a kapcsolódó, a kiterjesztett hatáselemzésről szóló bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2005)0717),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i, az elektronikus 
kommunikáció és a hálózati szolgáltatások közös keretéről szóló 2003/21/EK irányelvére 
(keretirányelv)1,

– tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 
2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az informatikai és 
kommunikációs technológiák elérhetőségéről szóló közleményére (COM(2005)0425),

– tekintettel a Digitális Szakadék Fórum 2005. július 15-i, a szélessávú hozzáférésről és a 
gyengén ellátott területek állami támogatásáról szóló jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az Európai Unióban zajló 
frekvenciagazdálkodás piaci alapú megközelítéséről szóló közleményére 
(COM(2005)0400),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, az 
„Előretekintő rádiófrekvencia-politika az Európai Unióban” című második éves 
jelentésről (COM(2005)0411) szóló közleményére,

– tekintettel a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportnak a rádiófrekvenciák 
használati jogával való másodlagos kereskedelemről szóló véleményére (RSPG04-54 
Rev.),

– tekintettel a 2005 március 22–23-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire 
(7619/1/05 Rev.),

– tekintettel az EU-nak a 2001. június 15–16-i göteborgi Európai Tanács által elfogadott 
fenntartható fejlődési stratégiájára,

– tekintettel a környezetvédelmi megfontolások más szakpolitikákba való beillesztéséről és 
  

1 HL L 108., 2001.04.24., 33. o.
2 HL L 77., 2004.03.13., 1. o.
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a cardiffi folyamat mérlegéről szóló bizottsági munkadokumentumra (COM(2004/0394),

– tekintettel a Közlekedési-, Telekommunikációs és Energetikai Tanács 2005. december 1–
5-i 269. ülésének az i2010 stratégiáról szóló következtetéseire (14636/05),

– tekintettel a tagállamok által az Európai Tanács 2005 márciusában lezajlott tavaszi 
ülésszaka felkérésére kidolgozott, a Bizottsághoz már benyújtott 22 nemzeti 
reformprogramra,

– tekintettel az európai elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozásról és annak 
piacairól szóló 2005. december 1-jei1, valamint az információs társadalomról szóló 2005. 
június 23-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére) (A–0000/2005),

A. mivel az informatikai és kommunikációs technológiák (ICT) fontos szerepet játszanak a 
növekedés és a foglalkoztatás növelése terén, ugyanis az EU GDP-jének növekedéséhez 
annak negyedével, a termelékenység növekedéséhez pedig 40%-kkal járulnak hozzá,

B. mivel a 22 nemzeti reformprogram első áttekintése azt mutatja, hogy széles körű 
osztályozás alapján a „kutatás-fejlesztés és innováció” kihívását mind a 22 tagállam 
azonosította, az ICT jelentette kihívást 11 tagállam azonosította, „a közigazgatás és a 
kapcsolódó szolgáltatások” kihívást pedig mindössze 8 tagállam azonosította,

C. mivel a Bizottsággal együtt, a tagállamok és az egyéb érintettek közösen felelnek az i2010 
kezdeményezés sikeréért,

D. mivel a jelenlegi keret pontos és jól időzített végrehajtása fontos előfeltétel az 
elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyitott, versenyképes és újító szellemű 
piacának kialakításához, azonban a keret nemzeti jogba való átültetésére és végrehajtására 
alkalmazott eljárások jelentős mértékben különböznek egymástól az egyes tagállamokban,

E. mivel az EU lemaradásban van az ICT-kutatás területén, amely területen Japán fejenkénti 
350 és az USA 400 eurós befektetésével összehasonlítva mindössze 80 eurót fektet be 
minden lakosa után, a felzárkózás érdekében az EU-nak növelnie kell az informatikai és 
kommunikációs technológiák kutatásába és az innováció megerősítésébe tett 
befektetetéseket,

F. mivel a kutatás és az innováció kínálta lehetőségek teljes körű kiaknázásához szükség van 
arra, hogy az egyének, a közszolgáltatások és vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalatok felismerjék az informatikai és kommunikációs technológiák jelentőségét,

G. mivel az elmúlt két évben a szélessávú kapcsolatok száma csaknem megduplázódott, 
  

1 E napon elfogadott szövegek,  P6_TA(2005)0467.
2 E napon elfogadott szövegek,  P6_TA(2005)0260.
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azonban távoli és vidéki régiók ellátottsága rosszabb, mivel a növekedés a sűrűn lakott 
területekre összpontosul,

H. mivel az informatikai és kommunikációs technológiák előnyeit mindenki számára 
hozzáférhetővé kell tenni, beleértve a különböző végzettségű, társadalmi helyzetű és korú 
csoportokat,

I. mivel a digitális konvergencia fejlett szolgáltatások széles köréhez és gazdag tartalmakhoz 
nyújthat hozzáférést a fogyasztók számára, az egységesülő szolgáltatások versenyképes 
kiaknázását ösztönző kedvező környezetet és biztonságos infrastruktúrát kell kialakítani,

J. mivel az informatikai és kommunikációs technológiák közvetlen pozitív környezeti 
hatásaik mellett közvetett társadalmi és gazdasági következményekkel is járhatnak,

K. mivel a rádiófrekvenciák számos létfontosságú szolgáltatás alapvető erőforrásai a 
társadalomban, és ezért a frekvenciák hatékony és következetes használata hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás ösztönzésével az Európai 
Unió elérhesse a lisszaboni célkitűzéseket,

L. mivel a lisszaboni célkitűzések megvalósítása egyértelmű, konkrét és egységes befektetést 
kíván az informatikai és kommunikációs technológiákba az Európai Unió, a tagállamok és 
a vállalatok részéről, 

M. mivel létfontosságú, hogy a tagállamok megfelelő mértékben hozzájáruljanak egy 
rugalmas és az állampolgári jogokat támogató szabályozás kidolgozásához, mely jó alapot 
biztosít az ágazat szereplői számára az újítások piacra juttatásához,

1. sürgeti a Bizottságot, hogy foglaljon el konkrét, innovatív és előremutató álláspontot az 
informatikai és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos jogalkotás reformja 
részeként; az ICT-t a közleményhez képest jóval szélesebb fogalomként kell kezelni;

2. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az új találmányok és a szereplők lehető legkönnyebb 
piacra jutásának biztosítására minden, kommunikációval és informatikával kapcsolatos 
európai jogszabálynak a technológiai semlegességen kell alapulnia;

3. felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek jelentősebb mértékben az informatikai és 
kommunikációs szolgáltatások használatába az állami szektor szolgáltatásaiban;

4. megjegyzi, hogy az európai vállalatok versenytársaikhoz képest keveset fektetnek az 
információs és kommunikációs szolgáltatásokba; emlékeztet, hogy az ICT az egyik 
legfontosabb tényező a termelékenység és a versenyképesség növelésében;

1. célkitűzés: Az egységes európai információs tér

5. megjegyzi, hogy az Unió növekedésének és fejlődésének szempontjából az informatikai és 
kommunikációs technológiáknál fontosabb e technológiák széles körű kiaknázása 
valamennyi ágazat összes tevékenységében, így a közigazgatásban, az üzleti életben, vagy 
az állampolgárok mindennapi életében, más szóval a mindennapok információs 
társadalmának (ubiquitous computing society vagy ubiquitous society) megteremtése;
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6. nyomatékosan kéri, hogy vegyék figyelembe az ICT horizontális természetét, mely 
együttműködést és koordinációt tesz szükségessé a tagállamok részéről az Unió 
tevékenységei során, és megkívánja az ágazat szereplőinek támogatását az új találmányok 
létrehozásában és kiaknázásában;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tűzzék ki célul az e területen született 
jogszabályok rugalmasságát, egyszerűségét, valamint azok gyors és párhuzamos 
végrehajtását; a jogalkotásnak elő kell mozdítania a tartalmak létrehozásába, valamint a 
berendezésekbe, a hálózatokba és hálózati szolgáltatásokba eszközölt befektetéseket az 
ICT terén; a jogalkotásnak elő kell mozdítania a versenyt, az informatikai technológiák és 
szolgáltatások kiaknázását, valamint az információs társadalom kialakulását;

8. ragaszkodik ahhoz, hogy a jogalkotásnak a fejlődés felgyorsítására, az információs 
társadalom sokféleségének biztosítására és az abból származó előnyöknek az egész 
társadalom számára történő hasznosítására kell törekednie;

9. emlékeztet, hogy a mindennapok hatékony információs társadalmának kialakításához a 
szélessávú és vezeték nélküli technológiák előmozdítására, a közös projektekbe való 
befektetések ösztönzésére, a szellemi tulajdonjogok védelmére és a digitális médiumok 
népszerűsítésére van szükség;

10. emlékeztet, hogy a mindennapok információs társadalmának megvalósítása a fenntartható 
fejlődéshez is hozzájárul, amely mellett az EU elkötelezte magát; az ICT-nek 
csökkentenie kell a környezetre gyakorolt terheket és a természeti erőforrások 
használatának mértékét, valamint elő kell segítenie a társadalmi fejlődést;

11. megjegyzi, hogy növelni kell az immateriális jogoknak, mint a kereskedelempolitika 
eszközének egyre jelentősebbé váló szerepével kapcsolatos tudatosságot a 
szabadkeresekedelemmel kapcsolatos kérdések összefüggésében;

12. megjegyzi, hogy a „TV határok nélkül” irányelv egyes elveit nem könnyű összeegyeztetni 
a digitális kommunikációs környezettel, és még kevésbé egy informatikai hálózati 
környezettel; ennek alapján úgy véli, hogy az irányelv módosítása – annak szűk hatálya 
miatt – nem lehet a mindennapok információs társadalma megteremtésére irányuló 
jogalkotás központi eleme Európában; nyomatékosan kiemeli, hogy az EuroNews-hoz 
hasonló páneurópai információs rendszereket az irányelv reformjával párhuzamosan 
támogatásban kell részesíteni;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy késedelem nélkül tegyen konkrét intézkedéseket az európai 
tartalom létrehozásának és terjesztésének elősegítésére és támogatására; a meglévő 
támogató programok folytatását garantálni kell, az információs társadalom fejlesztésében 
játszott pótolhatatlan szerepüket pedig el kell ismerni;

14. figyelmezteti a Bizottságot, hogy a szabályozó hatóságok, a szolgáltatók és egyéb 
szereplők ellenében ne engedje a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos politikát a piaci erők 
játékszerévé válni; mindenfajta változtatást nyugodtan, gondos elemzés és a jelenlegi 
problémák kijavítása alapján kell végrehajtani; emlékeztet, hogy a 3G rendszerekről kiírt 
tenderek az USA-ban és az EU több tagállamában is az ágazat kríziséhez és a befektetések 
lelassulásához vezettek a harmadik generációs mobiltelefon-hálózatok terén;
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15. úgy véli, hogy a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos politika legfontosabb kérdése a rugalmas 
szabályozás és a frekvenciaszektorok megfelelő EU-szintű harmonizációja érdekében tett 
erőfeszítés; megjegyzi, hogy a rádiófrekvenciákkal való gazdálkodásnak az új 
találmányok és az ágazat szereplőinek minél könnyebb piacra jutására kell irányulnia; 

16. emlékeztet, hogy a hálózati biztonság fejlesztése elengedhetetlen a hálózati 
szolgáltatásokba, a kereskedelmi és e-kormányzati szolgáltatásokba vetett bizalom 
növelése szempontjából; sürgeti, hogy műszaki és jogalkotási módszerekkel, valamint az 
oktatás – például európai léptékű információbiztonsági stratégia megalkotása és egy 
minden évben ismétlődő, az állampolgárok tudatosságának növelését célzó európai 
információbiztonsági nap megszervezése – segítségével mozdítsák elő a hálózati 
biztonságot;

17. emlékeztet, hogy az ipari és versenypolitikának támogatnia kell az EU innovációs iparát; 
megjegyzi, hogy ehhez rugalmas, ösztönzőket is tartalmazó jogszabályi alap 
megalkotására van szükség;

18. figyelmeztet, hogy a szabályozás és egyéb hatósági intézkedések eredményeképp egyes 
technológiák nem részesülhetnek előnyben a többiek rovására; a szabályozásnak 
technológiai szempontból semlegesnek kell lennie;

2. célkitűzés: A kutatási ráfordítások és az innováció

19. kiemeli, hogy a versenyképes ICT-ipar a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés 
elengedhetetlen előfeltétele az EU-ban, különösen az ICT-n kívül álló iparágak és 
szolgáltatások terén;

20. kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok tegyenek konkrét lépéseket az ICT által biztosított 
lehetőségek kiaknázására, lehetővé téve a munkahelyeknek az alacsonyabb bérszínvonalú 
országokba történő elvándorlásának megakadályozását;

21. megjegyzi, hogy EU-szinten sürgős intézkedéseket kell tenni a következő generációs 
hálózatok (NGN) fejlődése előtt álló akadályok felszámolása érdekében;

22. megjegyzi, hogy az ICT alkalmazása például a nyelvi és jóléti technológiák terén 
természetes megoldás a Közösség számára, és globális szinten is jelentős lehetőségeket 
rejt magában; sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy támogassák a kutatást az említett 
területeken;

23. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy keressenek konkrét lehetőségeket az összes 
jelentős szereplő (nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, állami hatóságok és 
kutatóintézetek) hálózattá szervezésére, és lehetőségeik bővítésére a projektek kivitelezése 
és kiaknázása terén;

3. célkitűzés: Egységes európai tudásalapú társadalom

24. sürgeti a tagállamokat, hogy nemzeti reformprogramjaik segítségével fogalmazzák meg az 
információs társadalom prioritásait és készítsenek éves jelentést a programok segítségével 
elért előrelépésekről;
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25. emlékeztet, hogy a szociális biztonság, az egészségügy és a jólét az információs 
társadalom kialakításának kulcsfontosságú területei;

26. megjegyzi, hogy a közszolgáltatások és a közigazgatás fontos szerepet játszanak a nemzeti 
és szakmai tevékenységekben; hangsúlyozza a nemzeti közszolgálatok, az e-kormányzás 
és az adatbiztonság kialakításának fontosságát;

27. emlékeztet, hogy a részvétel ösztönzése során azokra a képességekre is hangsúlyt kell 
fektetni, amelyekre az európaiaknak az információs társadalom működtetéséhez 
szükségük van; kéri, hogy kezdeményezzenek az ICT-képességek fejlesztésére irányuló 
tevékenységeket;

28. megjegyzi, hogy Európai demográfiai szerkezetében tapasztalható elöregedés miatt 
szükség van arra, hogy figyelmet fordítsanak a termékek megtervezésére, különös 
tekintettel az univerzális tervezés elvére (design for all), és leginkább a megfelelő 
technológiai, szolgáltatási és környezeti megoldások terén; kéri, hogy kiemelten vegyék 
figyelembe a speciális csoportok, például az idősek és a fogyatékkal élők igényeit;

29. kéri, hogy a tagállamok hozzanak intézkedéseket az e-kormányzati szolgáltatások helytől, 
időtől és anyagi helyzettől független elérhetőségének biztosítására;

30. emlékeztet, hogy az EU minden polgárának joga van az alapvető adatokhoz való 
hozzáféréshez;

31. hangsúlyozza a magánélet védelme és az információbiztonság fontosságát a mindennapok 
információs társadalmában; emlékeztet, hogy a jogalkotásnak garantálnia kell az 
állampolgárok és a vállalkozások digitális tartalmakba és kommunikációba vetett 
bizalmát;

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint 
a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Euroopan unionin lainsäädäntö on erityisen hankalaa tieto- ja viestintäteknologioiden (ICT) 
alalla, eli alueella, jota i2010 strategiapaperi käsittelee. Teknologinen kehitys markkinoilla on 
erittäin nopeaa, kun taas lainsäädännön saattaminen voimaan koko unionin alueella voi kestää 
useita vuosia.

Tämä tarkoittaa, että käytännössä kaikki komission tiedonannossa mainitut varsinaiset 
lainsäädäntöaloitteet ovat mitä todennäköisimmin voimassa vuonna 2015 - useat mahdolliset 
juuri ja juuri voimaan saatettuina ennen tuota vuotta. Kymmenen vuoden päästä tieto- ja 
viestintätekniikka ja yhteiskunta ovat luultavimmin varsin erinäköisiä kuin nyt. Se asettaa 
lainsäädännön vaikeaan tilanteeseen. Parhaiten valmistaudumme tähän haasteeseen 
varmistamalla sen, että toteutamme joustavan sääntelyn politiikkaa.

Meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia ennustaa sitä, millaisessa vaiheessa teknologia on 
vuonna 2015 - jopa vuonna 2010 - emmekä niin ollen pysty suoralta kädeltä myöskään 
ennustamaan tilannetta markkinoilla. On kuitenkin melkoisen varmaa, että koko tieto- ja 
kommunikaatioala käy kymmenessä vuodessa läpi melkoisen mullistuksen. Voimme vain 
yrittää arvailla trendejä ja toimia niin, että eurooppalainen teollisuus säilyttää etumatkansa 
maailmanlaajuisiin kilpailijoihinsa niillä aloilla, joilla se on sellaisen saavuttanut, ja parantaa 
kilpailukykyään rinnakkaisaloilla.

Selvää on, että olemme siirtymässä perinteisistä puhelinverkoista mobiiliin viestintään ja 
kohti internet-pohjaisia viestintäverkkoja. Tämä tuo edelleen uusia yrityksiä alalle ja tasaa 
viestintäyritysten välisiä kilpailuolosuhteita.

Todennäköisesti jo ennen vuotta 2010 todistamme ainakin alkavassa muodossaan kaikkialla 
läsnä olevaa eli ubiikkia (engl. ubiquitious) teknologiaa. Tästä muodostuu arjen 
tietoyhteiskunta (ubiquiteous society). Se tarkoittaa, että yhä suuremmassa määrin viestintä 
tapahtuu laitteiden ja esineiden eikä enää pelkästään ihmisten välillä (vaikka ihminen lopulta 
saisikin tiedon tästä viestinnän tuloksesta).

Viestintä tapahtuu päätelaitteesta toiseen, eri laitteiden ja jopa esineiden välillä. Autot 
ilmoittavat kolarista pelastuslaitokselle, säilykepurkit kertovat sisällöstään ja varoittavat 
käyttöajan umpeen menemisestä, matkapuhelimet menevät automaattisesti äänettömälle 
elokuvateatterissa ja kokouksissa, kotoa poistuttaessa kannettava päätelaite, avaimet ja 
lompakko reklamoivat, jos eivät ole mukana. Kodeista, tuotantolaitoksista, toimistoista ja 
hallinnosta tulee älykkäitä, joissa kaikki laitteet kommunikoivat keskenään ja ilmoittavat 
tarvittaessa ongelmista mihin tahansa maapallolla.

Nämä näkymät huomioon ottaen komissiolta voisi odottaa paljon kunnianhimoisempaa ja 
enemmän eteenpäin katsovaa lähestymistapaa kuin mitä i2010 tiedonanto tarjoaa.
Tiedonannon voi hyvin sanoa katsovan peruutuspeiliin ja tarkastelevan vain nykyistä 
viestintäalan markkinaa.

Sääntelyssä ei enää ole syytä keskittyä yksinomaan kilpailun avaamiseen - siihen unionin 
nykyinenkin lainsäädäntö antaa riittävät keinot - vaan vähintään yhtä suurella painolla 
sääntelyn pitää rohkaista investointeja uusiin innovaatioihin ja palveluihin. Annettavat normit 
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eivät saa luoda esteitä uusille palveluille ja innovaatioille ja tukea vanhentuvia teknologioita 
jäykällä ja nopeasti vanhentuvalla yleispalveluun kohdistuvalla lainsäädännöllä. Uuden 
lainsäädännön tulee olla korostetusti teknologianeutraalia.

Erityisen tärkeää alan lainsäädännössä on ottaa huomioon kuluttajan ja käyttäjän 
perusoikeudet uudessa ubiikkiyhteiskunnassa. Yksityisyyden suoja, tietoturvallisuus, 
laittomien ja haitallisten sisältöjen torjunta ja kuluttajan oikeudet ovat olennaisia 
luottamuksen luomiseksi uuteen tietoyhteiskuntaan, jossa viestintätekniikat lävistävät jokaisen 
arkipäivän hetken ihmisen itsensä usein sitä edes tiedostamatta.

i2010 strategiassa tulisi kiinnittää suuri huomio lainsäädännön ja sääntelyn oikeaan 
kohdentamiseen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Näiden on turvattava yritysten kannalta 
suotuisa toimintaympäristö.

Kaikessa tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvässä toiminnassa tulee myös varmistaa, että 
sosiaaliseen tasa-arvoon, käyttäjäläheisyyteen, turvallisuuteen ja kuluttajien luottamukseen 
liittyvät näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. Ainoastaan silloin, kun kuluttajat luottavat 
uuteen tekniikkaan ja kokevat sen käytön itselleen helpoksi ja riittävän edulliseksi, voi tieto-
ja viestintäala todella tehokkaasti toimia sinä kasvun veturina, joka se luonteeltaan on.
Esimerkiksi tietoturvan kehittämiseen tähtäävät Euroopan laajuiset toimet ovat tästä syystä 
erittäin kannatettavia.

Vain ICT -alan murtautuminen perinteisen tuotannon ja teollisuuden sisään voi pelastaa 
eurooppalaisen teollisuustuotannon kilpailukyvyn. ICT: n avulla voimme tehostaa tuotantoa, 
kulutusta ja osin jopa korvata fyysisiä tuotteita digitaalisilla palveluilla.

Teollisuuden muutosta voi kuvat kolmella tuotannon muutokseen vaikuttavalla tavalla:

- dematerialisaatio: ekotehokkuuden kasvu tuotannossa (auto syntyy tehtaalla tehokkaammin, 
prosessi syö vähemmän luonnonvaroja)

- immaterialisaatio: ekotehokkuuden kasvu kulutuksessa (auton käyttö, reittien optimointi:
kuluu vähemmän luonnonvaroja)

- amaterilisaatio: fyysisten tuotteiden korvaaminen digitaalisilla palveluilla: liikematkailun 
väheneminen virtuaaliyhteistyöllä ja videoneuvotteluilla

Edellä mainittu tehokkuuden kasvu ICT:n lisääntyvän käytön myötä osoittaa, että i2010:n 
tavoitteiden saavuttaminen edistää paitsi eurooppalaista kilpailukykyä ja työllisyyttä myös 
kestävää kehitystä ja on niin ollen myös perusteltavissa Eurooppa-neuvoston 15.-16. 
kesäkuuta 2001 tekemän päätöksen kannalta, joka edellyttää kaiken unionin lainsäädännön 
tukevan ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä.

Viestintälainsäädännön uudistaminen tulisi saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti ja 
yhtäaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Kun ottaa huomioon, että nykyisenkin lakipaketin 
täytäntöönpano on vielä kesken jäsenvaltioissa, asettaa markkinoiden nopea muutos entistä 
enemmän paineita lakipaketin uudistamiselle. Siispä jo sitä valmisteltaessa tulisi pohtia 
keinoja, joilla sen nopea täytäntöönpano varmistetaan asianmukaisesti koko yhteisössä.
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Komission tiedonannon ensimmäisen pilarin, yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen, 
perusedellytyksenä voidaan pitää tarpeeksi nopeiden viestiliikenneyhteyksien tarjoaminen 
kaikille, missä tahansa ja kohtuullisella hinnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 
laajakaistatasoisten langattomien verkkojen tarvetta.

Radiotaajuuksien kysyntä tulee lisääntymään. Komissio uskoo taajuushallinnon olevan 
tehokkaimmillaan puhtaan markkinamekanismien avulla. Tämän raportin laatija suhtautuu 
ajatukseen suurella varauksella. Komissio on asian valmistelussa jättänyt kokonaan huomioon 
ottamatta komission oman taajuuspolitiikkatyöryhmän (RSPG, Radio Spectrum Policy 
Group) mielipiteet taajuuksien kaupallistamisesta ja jälleenmyynnistä.

Riippumatta poliittisesta tai filosofisesta pohdiskelusta siitä, kenelle radiotaajuudet kuuluvat, 
komission taajuuspoliittisen tiedonannon mukainen politiikka saattaa johtaa taajuuksien 
keskittymiseen vain joidenkin toimijoiden haltuun ja keinotteluun markkinoilla. Ei ole mitään 
takuita myöskään siitä, että taajuuksien omistajat eivät tulisi EU:n ulkopuolelta.

Tällainen kehitys ei enää ohjaisi viestintäyritysten välistä kilpailua loppukäyttäjien saaman 
palvelun lähtökohdista. Se voisi suorastaan estää uusien toimijoiden ja innovaatioiden pääsyä 
markkinoille.

Myös taajuushallinnon on oltava muun säätelyn tapaan joustavaa. Lähtökohdaksi tulee ottaa 
nykyiset ongelmatilanteet ja etsiä niihin ratkaisut.

Arjen tietoyhteiskunta ei voi syntyä ilman kaikkien kansalaisten osallisuutta siihen. Unionin 
sääntelyn onnistumista mitataan siksi ainoastaan sillä, miten hyvin se takaa jokaiselle 
mahdollisuuden päästä osalliseksi laajakaistatasoisista verkkoyhteyksistä ajasta, paikasta ja 
omasta varallisuudesta riippumatta.

Yhdenkin etnisen, poliittisen tai sosiaalisen ryhmän syrjäytyminen vastoin tahtoaan luo 
ainoastaan epävarmuutta yhteiskuntaan. Euroopan sosiaalinen malli ei arjen tietoyhteiskuntaa 
kohti suuntautuessaan voi jättää ketään osattomaksi.


