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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas informācijas sabiedrību izaugsmei un nodarbinātībai
(2005/2167(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par “i2010 – Eiropas informācijas sabiedrību 
izaugsmei un nodarbinātībai” (KOM(2005)0229) un ar to saistīto Komisijas dienestu 
darba dokumentu par paplašinātu ietekmes novērtējumu (SEK(2005)0717),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju 
tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) 
Nr. 460/2004, ar ko nodibina Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūru2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par e– pieejamību (KOM(2005)0425),

– ņemot vērā Digitālo atšķirību pārvarēšanas foruma 2005. gada 15. jūlija ziņojumu par 
platjoslas frekvenču pieeju un valsts atbalstu reģionos, kuri nesaņem pakalpojumus 
pietiekamā apjomā,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par uz tirgu orientēta frekvenču spektra 
pārvaldības metodi Eiropas Savienībā (KOM(2005)0400),

– ņemot vērā Komisijas Paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par tālredzīgu 
radiofrekvenču spektra politiku Eiropas Savienībai: otrais gada ziņojums 
(KOM(2005)0411),

– ņemot vērā radiofrekvenču spektra politikas grupas atzinumu par tālāku radiofrekvenču 
izmantošanas tiesību tirdzniecību (RSPG04-54 Rev.),

– ņemot vērā Briseles 2005. gada 22. un 23. marta Eiropadomes prezidentūras secinājumus 
(7619/1/05 Rev.),

– ņemot vērā Gēteborgas 2001. gada 15. un 16. jūnija Eiropadomē pieņemto ES ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu par vides apsvērumu integrāciju citās politikas 
jomās — Kārdifas procesa izvērtējumu (KOM(2004)0394),

– ņemot vērā 2695. Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Padomes 2005. gada 1.–

  
1 OV L 108, 24.4.2002. 33.lpp.
2 OV L 77, 13.3.2004. 1. lpp.



PR\593476LV.doc PE 367.630v01-004/11 PR\593476LV.doc

LV

5. decembra sanāksmes secinājumus par i2010 stratēģiju (14636/05),

– ņemot vērā 22 dalībvalstu nacionālās reformu programmas, kuras tika sagatavotas pēc 
pavasara 2005. gada marta Eiropadomes pieprasījuma un kuras jau ir iesniegtas Komisijai,

– ņemot vērā tā 2005. gada 1. decembra rezolūciju par Eiropas Elektronisko komunikāciju 
regulu un tirgiem 2004. gadā 1 un 2005. gada 23. jūnija rezolūciju par informācijas 
sabiedrību,2

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Ekonomikas un monetārās komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-0000/2005),

A. tā kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir iespaidīgs izaugsmes un 
nodarbinātības dzinējspēks, jo ar to palīdzību ir panākta ceturtdaļa IKP izaugsmes un 40% 
ražīguma izaugsmes ES; 

B. tā kā pirmais 22 valstu nacionālo reformu programmu pārskats saskaņā ar vispārīgu 
klasifikāciju rāda, ka 22 dalībvalstis ir norādījušas uz uzdevumiem “Izpētes, attīstības un 
inovāciju” jomā, uzdevumi IKT jomā ir noteikti 11 dalībvalstīs un 8 dalībvalstīs ir noteikti 
uzdevumi “ Valsts pārvaldes un sabiedrisko pakalpojumu efektivitātes” jomā;

C. tā kā gan Komisija, gan dalībvalstis un citas ieinteresētās personas arī ir atbildīgas par 
i2010 iniciatīvas rezultātiem;

D. tā kā pareiza un savlaicīga pašreizējā regulējuma īstenošana ir būtisks atvērta, 
konkurētspējīga un novatoriska tirgus priekšnoteikums elektronisko sakaru 
pakalpojumiem; tā kā regulējuma transponēšanas un īstenošanas procedūras dalībvalstīs 
tomēr ir ļoti atšķirīgas;

E. tā kā ES atpaliek pētījumu IKT jomā, ieguldot tikai EUR 80 uz cilvēku salīdzinājumā ar 
EUR 350 Japānā un EUR 400 ASV, un tādēļ ES jāpalielina ieguldījumi pētniecībā un 
jāsekmē inovācijas IKT, lai izlīdzinātu atšķirības;

F. tā kā IKT ieviešana ir nepieciešama individuāliem lietotājiem, sabiedriskiem 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai, īpaši MVU, lai pilnībā izmantotu priekšrocības, ko 
sniedz pētījumi un jauninājumi;

G. tā kā platjoslas piekļuves līniju skaits ir gandrīz dubultojies pēdējo divu gadu laikā; tā kā 
attālie un lauku rajoni tomēr saņem daudz mazāk pakalpojumu, jo to izplatība 
koncentrējas blīvi apdzīvotos rajonos;

H. tā kā IKT priekšrocībām jābūt pieejamām jebkuram, tostarp cilvēkiem, kas pārstāv 
dažādas izglītības, sociālās un vecuma grupas;

  
1 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0467.
2 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0260.
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I. tā kā digitālai konverģencei piemīt potenciāls nodrošināt patērētājiem piekļuvi lielai 
uzlabotu pakalpojumu dažādībai un bagātīgam saturam, un tādējādi veicināt tādas 
labvēlīgas vides izveidi, kura stimulē šo konverģences pakalpojumu konkurētspējīgu 
izvēršanu, un šim nolūkam nepieciešams izveidot drošu infrastruktūru;

J. tā kā IKT var būt gan tieša pozitīva ietekme uz vidi, gan netieša ietekme uz sociālo un 
ekonomisko vidi;

K. tā kā radio frekvenču spektrs ir galvenais daudzu būtisku pakalpojumu pamats sabiedrībā, 
un tāpēc efektīva un saskaņota spektra izmantošana var sekmēt izaugsmi, konkurētspēju 
un nodarbinātību, palīdzot Eiropas Savienībai sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus;

L. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanai nepieciešams, lai Eiropas Savienība, 
dalībvalstis un uzņēmumi veiktu skaidrus, konkrētus un saskaņotus ieguldījumus IKT;

M. tā kā ir būtiski dalībvalstīm veltīt pietiekamu uzmanību tādu elastīgu reglamentējošu 
noteikumu izveidē, kuri atbalsta pilsoņu tiesības un kuri piedāvā šajā jomā labu pamatu 
jauninājumu realizācijai, 

1. prasa Komisijai tās tiesību aktu reformā attiecībā uz IKT pieņemt konkrētu, novatorisku 
un uz nākotni vērstu nostāju, jo tai ir jābūt ievērojami plašākai koncepcijai nekā tā ir 
noteikta Komisijas paziņojumā;

2. uzstāj, ka visu Eiropas tiesību aktu par sakariem un informāciju pamatā jābūt neitralitātes 
principam, ar ko garantē, ka jaunie izgudrojumi un dalībnieki pēc iespējas vieglāk var 
piekļūt tirgum;

3. aicina dalībvalstis veikt ievērojamākus ieguldījumus IKT izmantošanai valsts sektora 
pakalpojumos;

4. atzīmē, ka Eiropas uzņēmumu ieguldījumi IKT ir pārāk mazi salīdzinājumā ar 
konkurentiem; atgādina, ka IKT ir vissvarīgākais vienotais faktors ražīguma un 
konkurētspējas palielināšanai;

1. mērķis:  Vienota Eiropas informācijas telpa

5. atzīmē, ka ES izaugsmes un attīstības interesēs vēl svarīgāk par pašām tehnoloģijām ir to 
plašs pielietojums visās darbībās un visās jomās gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā, 
gan pilsoņu ikdienas dzīvē, citiem vārdiem sakot, „datorizācijas sabiedrības” izveide, t. i., 
tādas sabiedrības izveide, kur ikviens var izmantot datoru jebkurā laikā un jebkurā vietā 
(ubiquitous society);  

6. uzstāj, ka jāņem vērā IKT horizontālais raksturs, kas nozīmē sadarbības un koordinācijas 
nepieciešamību gan visā ES darbībā, gan dalībvalstu līmenī, kā arī stimulus šī sektora 
dalībniekiem, lai radītu un ieviestu jaunus izgudrojumus;  

7. prasa Komisijai un dalībvalstīm izvirzīt par mērķi šīs jomas tiesību aktus padarīt 
elastīgākus un vienkāršākus, tos vienlaikus bez kavēšanās īstenojot dzīvē;  tiesību aktiem 
jāveicina ieguldījumi IKT jomā saistībā ar programmatūru, iekārtām, tīkliem un tīklu 
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pakalpojumiem;  tiem jāveicina konkurence, informācijas tehnoloģiju un pakalpojumu 
izmantošana un informācijas drošība;  

8. uzstāj, ka tiesību aktiem jātiecas paātrināt informācijas sabiedrības attīstību un dažādību, 
un tās ieguvumu izplatīšanu visā sabiedrībā kopumā;

9. atgādina, ka efektīvas datorizācijas sabiedrības attīstībai nepieciešams veicināt platjoslas 
un bezvadu tehnoloģijas, sekmēt kopprojektus un ieguldījumus tajos, aizsargāt 
intelektuālā īpašuma tiesības un atbalstīt digitālos plašsaziņas līdzekļus;

10. atgādina, ka virzība uz datorizācijas sabiedrību veicinās arī ilgtspējīgu attīstību, ko ES 
apņēmusies īstenot; IKT jāsamazina slogs uz vidi, dabas resursu izmantošana un jāsekmē 
sociālā attīstība;  

11. atzīmē, ka jāveido izpratne par nemateriālo tiesību kā tirdzniecības politikas līdzekļa 
pieaugošo nozīmi saistībā ar brīvās tirdzniecības jautājumiem; brīdina, ka pieaug 
mēģinājumi ASV izmantot tiesību aktus par patentiem un intelektuālo īpašumu kā
tirdzniecības politikas protekcionisma līdzekli;

12. konstatē, ka direktīvas par ”TV bez robežām” noteikti principi nav viegli saskaņojami ar 
digitālo sakaru vidi, vēl jo mazāk ar informācijas tīklu vidi; tādējādi uzskata, ka šīs 
direktīvas grozījumi nedrīkst būt galvenā darbība attiecībā uz tiesību aktiem, kas tiecas 
izveidot Eiropas datorizācijas sabiedrību, kas ir iespējama tās nelielās platības dēļ; uzstāj, 
ka tādas Viseiropas izplatīšanas sistēmas kā EuroNews ir jāatbalsta saistībā ar šīs 
direktīvas reformu;

13. prasa Komisijai bez vilcināšanās veikt konkrētu darbu, lai veicinātu un atbalstītu Eiropas 
satura izstrādi un izplatīšanu; uzstāj, ka jāgarantē esošo atbalsta programmu turpināšana 
un jāatzīst to nepieciešamība informācijas sabiedrības attīstībā;  

14. brīdina Komisiju, ka nedrīkst atstāt radiofrekvenču spektra politiku tirgus konjuktūras 
ziņā, neievērojot  pārvaldes iestāžu, operatoru un citu dalībnieku intereses;  jebkuras 
izmaiņas jāizdara mierīgi, un to pamatā jābūt rūpīgai analīzei un esošo problēmu 
novēršanai; atgādina, ka ASV un vairākās ES dalībvalstīs trešās paaudzes radiofrekvenču 
spektra izsoļu rezultātā ir paātrinājusies krīze nozarē, palēninājušies ieguldījumu tempi un 
trešās paaudzes mobilo sakaru tīklu ieviešana;

15. uzskata, ka vissvarīgākais radiofrekvenču spektra politikas jautājums ir panākt elastīgu 
regulējumu un tiesību aktu pietiekamu saskaņošanu ES līmenī radiofrekvenču spektra 
jomā; atzīmē, ka radiofrekvenču spektra pārvaldībai jātiecas padarīt pēc iespējas vieglāku 
šī sektora jauno izgudrojumu un dalībnieku piekļuvi tirgum;

16. atgādina, ka tīklu drošības attīstība ir vitāli svarīga, lai paaugstinātu uzticību visiem tīklu 
pakalpojumiem, tirdzniecības un e-pārvaldības pakalpojumiem; prasa, lai tīklu drošība 
tiktu veicināta ar tehnisko un juridisko līdzekļu palīdzību, kā arī, izglītojot sabiedrību, 
piemēram, izveidojot Viseiropas informācijas drošības stratēģiju un uzsākot ikgadējas 
Eiropas informācijas drošības dienas organizēšanu, lai palielinātu pilsoņu izpratni par 
informācijas drošību;



PR\593476LV.doc PE 367.630v01-007/11 PR\593476LV.doc

LV

17. atgādina, ka rūpniecības un konkurences politikai ir jāatbalsta ES inovāciju joma; atzīmē, 
ka šim nolūkam nepieciešams radīt elastīgu reglamentējošu pamatu, kas to arī stimulē;

18. brīdina, ka regulēšanas un citas iestāžu darbības rezultātā nedrīkst dažām tehnoloģijām 
piešķirt kādu izdevīgumu uz citu rēķina;  regulēšanai attiecībā uz tehnoloģijām jābūt 
neitrālai;

2. mērķis: Jauninājumi un investīcijas pētījumos

19. uzsver, ka konkurētspējīga IKT nozare ir būtiski svarīgs priekšnoteikums ekonomiskai 
izaugsmei un darbavietu radīšanai ES, īpaši ar IKT tieši nesaistīto nozaru vai pakalpojumu 
jomā;

20. prasa Komisijai un dalībvalstīm veikt konkrētu darbību to iespēju izmantošanā, ko sniedz 
IKT, lai spētu kavēt darbavietu novirzīšanu uz valstīm, kurās ir zema darba samaksa;  

21. atzīmē, ka ES līmenī jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu šķēršļus nākamās paaudzes 
tīklu (NGN) attīstībai;

22. atzīmē, ka IKT lietojums tādās jomās kā valoda un labklājība dabiski izriet no Kopienas 
interesēm un ka tam ir liels potenciāls pasaules līmenī; prasa ES un dalībvalstīm atbalstīt 
pētniecību šajās jomās;

23. prasa Komisijai un dalībvalstīm meklēt konkrētas metodes, lai veicinātu vienota 
informācijas tīkla izveidi visu galveno dalībnieku (lielo uzņēmumu un MVU, valsts 
iestāžu un pētniecības institūtu) iesaistīšanai un paplašinātu viņu iespējas piedalīties 
projektu īstenošanā un to izmantošanā;  

3. mērķis:  Aptveroša Eiropas informācijas sabiedrība

24. prasa dalībvalstīm savu valstu reformu programmu ietvaros noteikt informācijas 
sabiedrības prioritātes un katru gadu ziņot par šo programmu izpildes gaitu;

25. atgādina, ka sociālā drošība, veselība un labklājība ir galvenās jomas informācijas 
sabiedrības attīstībā;

26. atzīmē, ka sabiedriskiem pakalpojumiem un pārvaldei ir svarīga nozīme valsts darbībā un 
uzņēmējdarbībā; uzsver svarīgo lomu, kāda ir valsts sabiedrisko pakalpojumu, e-pārvaldes 
un datu drošības pilnveidošanai;

27. atgādina, ka līdzdalības veicināšanai nepieciešami ieguldījumi to prasmju apgūšanai, kas 
vajadzīgas informācijas sabiedrības darbībā; prasa veikt īpašus pasākumus IKT prasmju 
pilnveidošanai;

28. atzīmē to, ka Eiropas demogrāfiskā struktūra noveco un ka tāpēc ir nepieciešami 
ieguldījumi ražojumu plānošanā, īpaši, izmantojot principu, ka ražojumiem jābūt visiem 
pieejamiem un ka tiem jābūt atbilstīgiem tehnoloģiju, pakalpojumu un vides aizsardzības
prasībām; prasa, lai īpaši tiktu ņemtas vērā specifisku grupu personu intereses, tādu kā 
vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām;
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29. prasa dalībvalstīm veikt pasākumus, lai nodrošinātu piekļuvi e-pārvaldes pakalpojumiem 
neatkarīgi no vietas, laika vai materiālā stāvokļa;

30. atgādina, ka ikvienam ES pilsonim ir tiesības uz piekļuvi būtiskiem datiem;

31. uzsver lielo nozīmi, kāda ir privātuma aizsardzībai un informācijas drošībai datorizācijas 
sabiedrībā; atgādina, ka tiesību aktiem jāgarantē pilsoņu un uzņēmumu uzticēšanās 
digitālam saturam un sakariem;

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


