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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos informacinės visuomenės augimui ir užimtumui skatinti
(2005/2167(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl i2010 – Europos 
informacinės visuomenės augimui ir užimtumui skatinti (KOM(2005)0229) ir lydintį 
Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl išplėstinio poveikio įvertinimo (SEC(2005)0717),

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (pagrindų 
direktyva)1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūrą2

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl elektroninės prieigos 
(KOM(2005)0425),

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 15 d. forumo dėl skaitmeninės atskirties pranešimą dėl 
plačiajuostės prieigos ir valstybės paramos vietovėms, kuriose paslaugos teikiamos 
nepakankamai, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl rinkos dėsnių taikymo 
valdant dažnių spektrą Europos Sąjungoje (KOM(2005)0400),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos 
Sąjungos radijo spektro politikos ateičiai (antroji metinė ataskaita) (KOM(2005)0411),

– atsižvelgdamas į Radijo dažnių spektro politikos grupės nuomonę dėl antrinės prekybos 
teisėmis naudoti radijo dažnių spektrą (RSPG04-54 Rev.), 

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybai Briuselyje 
pirmininkavusios šalies išvadas (7619/1/05 Rev.),

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos Geteborge 
patvirtintą ES tvariosios plėtros strategiją, 

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą dėl aplinkos apsaugos interesų integravimo į 
kitas politikos sritis – nuveiktų Kardifo proceso darbų įvertinimo (KOM(2004)0394),

  
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
2 OL L 77, 2004 3 13, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 1–5 d. 2695-ojo Transporto, telekomunikacijų ir 
energetikos tarybos posėdžio išvadas dėl strategijos i2010 (14636/05),

– atsižvelgdamas į valstybių narių 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos prašymu 
rengiamas 22 nacionalines reformų programas, kurios jau yra pateiktos Komisijai,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl Europos elektroninių ryšių 
reglamentavimo ir rinkų 2004 m.1 ir į 2004 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės 
visuomenės2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-0000/2005),

A. kadangi informacinės ir ryšių technologijos (IRT) yra galingas plėtros ir užimtumo 
variklis, jos sudaro ketvirtį ES BVP prieaugio ir 40 proc. ES gamybos pajėgumų 
prieaugio,

B. kadangi pirmojo 22 nacionalinių reformų programų persvarstymo metu paaiškėjo, kad, 
remiantis plačia klasifikacija, 22 valstybėms narėms būtina spręsti problemas, susijusias 
su moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla, 11 valstybių būtina spręsti problemas, 
susijusias su IRT, 8 valstybėms būtina spręsti problemas, susijusias su viešojo 
administravimo ir paslaugų sektoriaus veiksmingumu,

C. kadangi, ne tik Komisija, bet ir valstybės narės bei kiti suinteresuoti subjektai yra 
atsakingi už iniciatyvos i2010 sėkmę,

D. kadangi tinkamas dabartinės programos įgyvendinimas laiku yra esminė sąlyga siekiant 
sukurti atvirą, konkurencingą ir palankią naujovėms elektroninių ryšių paslaugų rinką; 
kadangi valstybių narių procedūros, skirtos programai perkelti ir įgyvendinti, yra labai 
skirtingos,

E. kadangi ES IRT mokslinių tyrimų srityje atsilieka, nes investicijos vienam asmeniui siekia 
tik 80 eurų, Japonija investuoja 350 eurų, o JAV – 400 eurų; todėl ES, norėdama pasivyti, 
turi padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir stiprinti naujovių IRT srityje kūrimą, 

F. kadangi siekiant visiškai pasinaudoti mokslinių tyrimų ir naujovių teikiamais privalumais 
būtina, kad IRT naudotų asmenys, viešųjų paslaugų sektorius ir verslo įmonės, ypač MVĮ,

G. kadangi per paskutinius dvejus metus plačiajuostės prieigos linijų padaugėjo dvigubai; 
kadangi tolimi ir kaimo regionai yra aptarnaujami prasčiau, nes daugiausiai linijų yra 
tankiai apgyvendintose vietovėse, 

  
1 Tekstas, patvirtintas tą pačią dieną, P6_TA-(2005)0467.
2 Tekstas, patvirtintas tą pačią dieną, P6_TA-(2005)0260.
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H. kadangi IRT teikiami privalumai turi būti prieinami visiems, įskaitant skirtingo 
išsilavinimo, socialinės padėties ir amžiaus grupes, 

I. kadangi skaitmeninė konvergencija gali suteikti vartotojams galimybę naudotis įvairiomis 
patobulintomis paslaugomis ir gausiu turiniu, todėl turi būti sukurta palanki aplinka, 
skatinanti konkurencingą šių tarpusavyje susijusių paslaugų ir saugios infrastruktūros 
diegimą,

J. kadangi IRT gali teigiamai veikti tiek aplinką, tiek socialinį ir ekonominį sektorių, nors ir 
netiesiogiai,

K. kadangi radijo dažnių spektras yra pagrindinis daugelio visuomenei svarbių paslaugų 
šaltinis, todėl veiksmingas ir nuoseklus spektro naudojimas skatinant augimą, 
konkurencingumą ir užimtumą gali padėti Europos Sąjungai pasiekti Lisabonos tikslus,

L. kadangi siekiant Lisabonos tikslų būtina, kad Europos Sąjunga, valstybės narės ir verslo 
įmonės aiškiai, konkrečiai ir vienodai investuotų į IRT,

M. kadangi svarbu, kad valstybės narės sukurtų lanksčiai reguliuojančius teisės aktus, kurie 
stiprintų piliečių teises ir šiame sektoriuje sukurtų gerus pagrindus naujiems išradimams 
diegti,

1. ragina Komisiją patvirtinti konkrečią, palankią naujovėms ir į perspektyvas 
atsižvelgiančią teisės aktų dėl IRT reformų politiką, kuri turi būti platesnė nei pateikta 
šiame Komisijos komunikate;

2. ragina, kad visi Europos teisės aktai dėl ryšių ir informacijos neturėtų įtakos 
technologijoms, ir taip užtikrinti, kad nauji išradimai ir dalyviai galėtų kuo lengviau 
įsitraukti į rinką;

3. ragina valstybes nares daugiau investuoti į IRT naudojimą viešųjų paslaugų sektoriuje;

4. pažymi, kad Europos įmonės, palyginti su mūsų konkurentais, į IRT investuoja per mažai; 
primena, kad IRT yra svarbiausias atskiras veiksnys didinant gamybos pajėgumus ir 
konkurencingumą;

1 tikslas. Bendra Europos informacinė erdvė.

5. pažymi, kad ES augimui ir plėtrai už IRT yra svarbesnis jų platus naudojimas visose 
veiklose: viešajame administravime, versle ar kasdieniniame piliečių gyvenime, kitais 
žodžiais – visur esančios kompiuterizuotos visuomenės (arba visur esančios visuomenės) 
sukūrimas;

6. ragina atsižvelgti į horizontalų IRT pobūdį, dėl kurio būtinas koordinavimas ir 
bendradarbiavimas vykdant veiklas ES ir valstybių narių lygiu, taip pat iniciatyvos 
siekiant skatinti šio sektoriaus dalyvius kurti ir naudoti naujus išradimus; 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti tikslą lanksčiai, paprastai, greitai ir vienu metu 
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įgyvendinti su šiuo sektoriumi susijusius teisės aktus; teisės aktai turėtų skatinti 
investicijas į turinio gamybą, įrangą, tinklus ir tinklų paslaugas IRT sektoriuje; jie turėtų 
skatinti konkurenciją, informacinių technologijų ir paslaugų naudojimą ir informacijos 
saugumą;

8. ragina teisės aktais greitinti informacinės visuomenės plėtrą, didinti jos įvairovę ir skleisti 
jos naudą visai visuomenei;

9. primena, kad siekiant vystyti veiksmingą visur esančią kompiuterizuotą visuomenę reikia 
skatinti plačiajuostes ir belaides technologijas, investicijas į bendrus projektus, 
intelektinės nuosavybės apsaugą ir skaitmeninę žiniasklaidą;

10. primena, kad kuriant visur esančią kompiuterizuotą visuomenę skatinama tvarioji plėtra, 
dėl kurios ES yra įsipareigojusi; IRT turėtų sumažinti aplinkos apsaugos naštą ir gamtos 
išteklių naudojimą, skatinti socialinį vystymąsi; 

11. pažymi, kad turi būti gerinamas supratimas apie vis svarbesnę komercinės politikos 
priemonę – nematerialias teises, vykstant laisvai prekybai; įspėja apie dažnėjančius JAV 
bandymus naudoti teisės aktus dėl patentų ir intelektinės nuosavybės kaip protekcionistinę 
prekybos politikos priemonę; 

12. pažymi, kad tam tikri direktyvos „Televizija be sienų“ principai nėra lengvai suderinami 
su skaitmeninio ryšio aplinka ir dar mažiau suderinami su informacinio tinklo aplinka; 
mano, kad direktyvos pakeitimas dėl jos siauros taikymo apimties neturi būti svarbiausias 
dalykas teisėkūros procese siekiant sukurti Europos visur esančią visuomenę; ragina dėl 
direktyvos pakeitimo remti Europos paskirstymo sistemas, pvz., „EuroNews“; 

13. ragina Komisiją nedelsiant skatinti konkrečias veiklas, skirtas remti ir palengvinti 
europietiško turinio kūrimą ir paskirstymą; turi būti užtikrintas šiuo metu veikiančių 
rėmimo programų tęstinumas ir turi būti pripažintas jų būtinumas vystant informacinę 
visuomenę;

14. įspėja Komisiją, kad negalima palikti radijo dažnių spektro politiką rinkos jėgų valiai, nes 
tai prieštarauja reguliuojančių institucijų, operatorių ir kitų dalyvių norams; bet kokie 
pakeitimai turi būti daromi ramiai, jie turi būti pagrįsti išsamia analize, ir turi būti 
išspręstos problemos; primena, kad JAV ir keliose ES valstybėse narėse konkursai dėl 3G 
spektro sukėlė sektoriaus krizę, sulėtino investicijas ir trečios kartos judriojo ryšio 
telefonų tinklo diegimą;  

15. mano, kad svarbiausias dalykas radijo dažnio spektro politikoje yra spektro sektorių 
lankstus reguliavimas ir pakankamas suderinimas ES lygiu; pažymi, kad valdant radijo 
dažnių spektrą turi būti siekiama, kad nauji išradimai ir dalyviai kuo lengviau patektų į 
rinką; 

16. primena, kad būtina gerinti tinklo saugumą siekiant didinti pasitikėjimą visomis tinklo 
paslaugomis, komercinėmis ir elektroninės valdžios paslaugomis; ragina tinklo saugumą 
skatinti techninėmis priemonėmis ir įstatymais, taip pat pasitelkti švietimą, pvz., sukurti 
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bendrą Europos informacijos saugumo strategiją, ir siekiant, kad piliečiai daugiau žinotų 
apie informacinį saugumą, kasmet pažymėti Europos informacijos saugumo dieną;

17. primena, kad pramonės ir konkurencijos politika turi remti ES naujovių pramonę; pažymi, 
kad tam reikia sukurti lanksčius reguliavimo pagrindus, kuriuose taip pat būtų numatytos 
skatinimo priemonės;

18. įspėja, kad valdžios institucijų reguliavimas ir kiti veiksmai neturi suteikti pirmenybės 
vienoms ar kitoms technologijoms kitų atžvilgiu:  reguliavimas neturi daryti įtakos 
technologijoms;

2 tikslas. Naujovės ir investicijos į mokslinius tyrimus.

19. pažymi, kad konkurencinga IRT pramonė yra būtina ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo ES sąlyga, ypač kitose pramonės srityse ir paslaugų sektoriuose;

20. reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės imtųsi konkrečių veiksmų ir panaudotų IRT 
teikiamas galimybes sukliudyti darbo vietas perkelti į šalis, kuriose mokami maži 
atlyginimai;

21. pažymi, kad nedelsiant ES lygiu turi būti imtasi priemonių, kad būtų pašalintos kliūtys 
naujos kartos tinklų (NGN) vystymui; 

22. pažymi, kad Bendrijoje natūraliai IRT taikomos kalbų ir gerovės technologijose ir kad tai 
turi dideles galimybes pasaulyje; ragina ES ir valstybes nares šiose srityse remti 
mokslinius tyrimus;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares ieškoti konkrečių būdų skatinti visus pagrindinius 
dalyvius (dideles verslo įmones ir MVĮ, valstybės institucijas ir mokslinių tyrimų įstaigas) 
jungtis į tinklą ir gerinti jų galimybes dalyvauti realizuojant ir naudojant projektus;

3 tikslas. Bendra Europos informacinė visuomenė.

24. ragina valstybes nares pasitelkti savo nacionalines reformų programas ir nustatyti 
informacinės visuomenės prioritetus, taip pat kasmet pranešti apie pažangą vykdant šias 
programas;

25. primena, kad socialinis draudimas, sveikata ir gerovė yra pagrindiniai informacinės 
visuomenės plėtros sektoriai,

26. pažymi, kad viešosios paslaugos ir administravimas yra svarbūs nacionalinėje ir verslo 
įmonių veikloje; pabrėžia nacionalinių viešųjų paslaugų, elektroninės valdžios ir duomenų 
saugumo vystymo svarbą;

27. primena, kad norint, jog informacinė visuomenė veiktų, reikia skatinti dalyvavimą ir 
investuoti į tuos gebėjimus, kurių europiečiams reikia; reikalauja, kad būtų imtasi 
konkrečių veiksmų gerinant žinias IRT srityje;
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28. pažymi, kad dėl Europos demografinės struktūros senėjimo reikia investuoti į produktų 
planavimą, ypač atsižvelgti į nuostatą „tinka visiems“ ir labiausiai – į atitinkamus 
sprendimus technologijų, paslaugų ir aplinkos sektoriuose; reikalauja, kad būtų ypač 
atsižvelgta į specialių grupių, pvz., vyresnio amžiaus žmonių ar neįgalių žmonių, 
poreikius;

29. reikalauja, kad valstybės narės imtųsi priemonių ir užtikrintų galimybę naudotis 
elektroninės valdžios paslaugomis, neatsižvelgiant į vietą, laiką ar pajamas;

30. primena, kad kiekvienas ES pilietis turi teisę naudotis svarbiausiais duomenimis;

31. pažymi privatumo apsaugos ir informacijos saugumo svarbą kuriant visur esančią 
kompiuterizuotą visuomenę; primena, kad teisės aktai turi užtikrinti piliečių ir verslo 
įmonių pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu ir ryšiais;

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybės narėms.
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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 
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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.

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.
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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.

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.


