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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid
(2005/2167(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "i2010 – Een 
Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid" (COM(2005)0229) en
het bijbehorende werkdocument van de Commissie over de uitgebreide effectbeoordeling 
(SEC(2005)0717),

– gelet op richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn)1,

– gelet op verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 
maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging2,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over 
eToegankelijkheid (COM(2005)0425),

– gezien het verslag van het Forum voor de digitale kloof van 15 juli 2005 over 
breedbandtoegang en overheidssteun voor gebieden met een te lage dekking,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over een op de 
markt gebaseerde benadering van het spectrumbeheer in de Europese Unie
(COM(2005)0400),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een 
vooruitziend radiospectrumbeleid voor de Europese unie: tweede jaarverslag
(COM(2005)0411),

– gezien het advies van de Beleidsgroep Radiospectrum over handel in spectrumruimte 
(RSPG04-54 Rev.),

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 22 en 23 maart 
2005 te Brussel (7619/1/05 Rev.),

– gezien de Strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU, goedgekeurd door de 
Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001,

– gezien het werkdocument van de Commissie over de integratie van milieuoverwegingen 
  

1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
2 PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.
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in het beleid op andere gebieden – een inventaris van het proces van Cardiff
(COM(2004)0394),

– gezien de conclusies van de 2695e Raad Vervoer, telecommunicatie en energie van 1 tot 5 
december 2005 over de Strategie i2010 (14636/05),

– gezien de 22 nationale hervormingsprogramma's die de lidstaten hebben opgesteld op 
verzoek van de Europese Raad van maart 2005, en die reeds bij de Commissie zijn 
ingediend,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 1 december 2005 over de Europese 
elektronische-communicatieregelgeving en –markten in 20041 en van 23 juni 2005 over de 
informatiemaatschappij2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie cultuur en onderwijs en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2005),

A. overwegende dat informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een krachtige aanjager 
zijn van groei en werkgelegenheid, aangezien zij goed zijn voor een kwart van de groei 
van het BBP van de EU en voor 40%  van de productiviteitsgroei,

B. overwegende dat uit een eerste overzicht van de 22 nationale hervormingsprogramma's 
blijkt dat, op basis van een brede classificatie, de uitdaging "O&O en innovatie" door 22 
lidstaten is opgenomen, ICT door 11 lidstaten en "Efficiëntie van de openbare 
administratie en dienstverlening" door 8 lidstaten,

C. overwegende dat de lidstaten en andere belanghebbenden samen met de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het welslagen van het initiatief i2010,

D. overwegende dat een juiste en tijdige tenuitvoerlegging van het huidige tijdskader een 
cruciale voorwaarde is voor een open, competitieve en innovatieve markt voor 
elektronische communicatiediensten, maar dat de procedures voor de omzetting en 
tenuitvoerlegging van het kader enorm uiteenlopen tussen de lidstaten,

E. overwegende dat de EU achter loopt op het gebied van ICT-onderzoek, en op dat gebied 
slechts € 80 per hoofd van de bevolking investeert tegenover € 350 in Japan en € 400 in de 
VS, en de EU daarom de investeringen in onderzoek moet verhogen en de innovatie in de 
ICT-sector moet versterken om de achterstand in te lopen,

F. overwegende dat de toepassing van ICT door personen, overheidsdiensten en 
ondernemingen, in het bijzonder KMO's, noodzakelijk is om ten volle gebruik te kunnen 
maken van de voordelen die onderzoek en innovatie bieden,

G. overwegende dat het aantal lijnen voor breedbandtoegang de afgelopen twee jaar bijna is 
  

1 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA-(2005)0467.
2 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA-(2005)0260.
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verdubbeld, maar dat de dekking in afgelegen en plattelandsregio's minder is aangezien de 
uitrol is geconcentreerd in dichtbevolkte gebieden,

H. overwegende dat de voordelen van ICT beschikbaar moeten zijn voor alle sociale en 
leeftijdsgroepen, van alle opleidingsniveaus,

I. overwegende dat digitale convergentie de mogelijkheid in zich draagt consumenten 
toegang te bieden tot een grote diversiteit aan verbeterde diensten en hoogwaardige 
inhoud en dat er daarom een stimulerende omgeving die de competitieve inzet van deze 
convergerende diensten aanmoedigt en een veilige infrastructuur gecreëerd moeten 
worden,

J. overwegende dat ICT zowel een positieve directe invloed op het milieu als indirecte 
sociale en economische gevolgen kan hebben,

K. overwegende dat het radiospectrum een belangrijke bron is voor vele essentiële diensten 
in de maatschappij en dat daarom een doeltreffend en coherent gebruik van het spectrum 
de Europese Unie kan helpen de doelstellingen van Lissabon te halen door groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid te stimuleren,

L. overwegende dat voor de verwezenlijking van de doelstelling van Lissabon de Europese 
Unie, de lidstaten en de ondernemingen op duidelijke, concrete en gelijkwaardige wijze 
dienen te investeren in ICT,

M. overwegende dat de lidstaten voldoende moeten investeren in een flexibel regelgevend 
kader dat de rechten van de burgers ondersteunt en dat de actoren in deze sector een basis 
biedt voor het op de markt brengen van innovaties,

1. dringt er bij de Commissie op aan een concrete, innovatieve en toekomstgerichte aanpak 
te hanteren bij haar hervorming van de ICT-wetgeving; is van mening dat ICT als een 
aanzienlijk breder begrip moet worden beschouwd dan in de mededeling van de 
Commissie;

2. dringt erop aan dat alle Europese wetgeving met betrekking tot communicatie en 
informatie technologische neutraliteit als uitgangspunt moet hebben, om zodoende een zo 
eenvoudige mogelijke toegang tot de markt te garanderen voor nieuwe uitvindingen en 
actoren;

3. roept de lidstaten ertoe op meer te investeren in de gebruikmaking van ICT door 
overheidsdiensten;

4. stelt vast dat investeringen door Europese ondernemingen in ICT te laag zijn in 
vergelijking met onze concurrenten; herinnert eraan dat ICT de belangrijkste factor is voor 
het verhogen van de productiviteit en het concurrentievermogen;

Doelstelling 1: Een gemeenschappelijke Europese informatieruimte

5. wijst op iets dat, met het oog op het belang van de groei en de ontwikkeling van de EU, 
nog belangrijker is dan ICT, namelijk een brede toepassing van deze techniek bij alle 
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activiteiten, in alle sectoren, zowel in het openbaar bestuur als in het bedrijfsleven en het 
dagelijks leven van de burgers, met andere woorden de verwezenlijking van een 
alomtegenwoordige informatiemaatschappij (ubiquitous society);

6. is van mening dat rekening moet worden gehouden met het horizontale karakter van ICT, 
waarvoor samenwerking en coördinatie tussen de activiteiten van de EU op het niveau van 
de lidstaten vereist is, alsmede stimulansen voor actoren in de sector ten behoeve van de 
verwezenlijking en toepassing van innovaties;

7. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de flexibiliteit, vereenvoudiging en 
snelle en gelijktijdige implementatie van wetgeving op dit gebied als doelstelling te 
nemen; is van mening dat de wetgeving investeringen in de productie van inhoud, 
apparatuur, netwerken en netwerkdiensten op ICT-gebied moet stimuleren, en dat het 
tevens de mededinging, de toepassing van informatietechnologie en -diensten en de 
gegevensbeveiliging moet bevorderen;

8. is van mening dat de wetgeving tot doel moet hebben de ontwikkeling en diversiteit van 
de informatiemaatschappij te versnellen, alsmede de verspreiding van de voordelen ervan 
over de gehele samenleving;

9. herinnert eraan dat de ontwikkeling van een efficiënte alomtegenwoordige
informatiemaatschappij (ubiquitous society) de bevordering van breedband- en draadloze 
technologieën, het stimuleren van en investeren in gezamenlijke projecten, de 
bescherming van intellectuele eigendomsrechten en de bevordering van digitale media 
noodzakelijk maakt;

10. herinnert eraan dat de overgang naar een alomtegenwoordige informatiemaatschappij 
tevens de duurzame ontwikkeling stimuleert, één van de doelstellingen van de EU; is van 
mening dat ICT de belasting van het milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
moet verminderen en de sociale ontwikkeling moet bevorderen;

11. stelt vast dat meer moet worden gerealiseerd dat de rol van immateriële rechten als 
instrument van commercieel beleid in belang toeneemt, in het kader van kwesties met 
betrekking tot vrijhandel; waarschuwt voor de toegenomen pogingen in de VS om 
wetgeving betreffende octrooi en intellectuele eigendom te gebruiken als protectionistisch 
instrument voor het handelsbeleid;

12. stelt vast dat bepaalde beginselen van de richtlijn "TV zonder grenzen" niet eenvoudig te 
verenigen zijn met een digitale communicatie-omgeving, en nog minder eenvoudig met 
een informatienetwerk-omgeving; is derhalve van mening dat het wijzigen van de richtlijn 
niet het centrale doel moet zijn van wetgeving ter invoering van een Europese 
alomtegenwoordige informatiemaatschappij, vanwege het beperkte bereik ervan; dringt 
erop aan dat pan-Europese distributiesystemen als EuroNews ondersteund moeten worden 
in verband met de hervorming van de richtlijn;

13. dringt er bij de Commissie op aan zonder uitstel concrete activiteiten te stimuleren voor 
het vergemakkelijken en ondersteunen van de vervaardiging en distributie van Europese 
inhoud; is van mening dat de voortzetting van bestaande steunprogramma's moet worden 
gewaarborgd en dat de onmisbaarheid voor de ontwikkeling van de 
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informatiemaatschappij moet worden erkend;

14. waarschuwt de Commissie dat zij het radiospectrumbeleid niet moet overlaten aan de 
marktkrachten, hetgeen in zou gaan tegen de wensen van de reglementerende autoriteiten, 
de exploitanten en andere actoren; is van mening dat wijzigingen gedoseerd moeten 
worden doorgevoerd en gebaseerd moeten zijn op een zorgvuldige analyse en gericht 
moeten zijn op het oplossen van aanwezige problemen; herinnert eraan dat in de VS en in 
verschillende lidstaten van de EU de veilingen van het 3G-spectrum een crisis in de sector 
hebben ingeluid en de investeringen in en de invoering van mobiele telefoonnetwerken 
van de derde generatie nadelig hebben beïnvloed;

15. is van mening dat het belangrijkste onderwerp in het radiospectrumbeleid gevormd wordt 
door het streven naar flexibele regelgeving en afdoende harmonisatie op EU-niveau van 
de spectrumsectoren; stelt vast dat het beheer van het radiospectrum gericht moet zijn op 
een zo eenvoudig mogelijk markttoegang voor innovaties en actoren in de sector;

16. herinnert eraan dat de ontwikkeling van netwerkbeveiliging onmisbaar is om het 
vertrouwen in alle netwerkdiensten, commerciële en e-overheidsdiensten te vergroten; 
dringt erop aan dat netwerkbeveiliging wordt versterkt door technische en 
wetgevingsmaatregelen, alsmede door opleidingen, bijvoorbeeld door een Europese 
strategie voor informatiebeveiliging op te zetten en een jaarlijkse Europese dag voor 
informatiebeveiliging te organiseren om de burgers bewuster te maken op het gebied van
informatiebeveiliging;

17. herinnert eraan dat het industriële en mededingingsbeleid de innovatie-industrie van de 
EU moet ondersteunen; wijst erop dat hiervoor een flexibele en ondersteunende 
regelgevende grondslag vereist is;

18. waarschuwt dat regelgeving en andere maatregelen van de autoriteiten niet ertoe mogen
leiden dat sommige technologieën een voorkeursbehandeling krijgen ten koste van andere, 
en dat regelgeving technologisch neutraal moet zijn;

Doelstelling 2: Investering in onderzoek en innovatie

19. benadrukt dat een competitieve ICT-industrie onmisbaar is voor economische groei en 
nieuwe banen in de EU, met name in industrieën en diensten buiten de ICT zelf;

20. verlangt van de Commissie en de lidstaten dat zij concrete actie ondernemen om de 
kansen die ICT biedt te benutten, om de verplaatsing van banen naar lagelonenlanden te 
voorkomen;

21. stelt vast dat zo spoedig mogelijk maatregelen genomen moeten worden op EU-niveau om 
obstakels voor de ontwikkeling van netwerken van de volgende generatie (NGN) uit de 
weg te ruimen;

22. stelt vast dat de toepassing van ICT op gebieden als taal- en welzijnstechnologie voor de 
Gemeenschap voor de hand ligt en tevens grote mogelijkheden heeft op wereldwijd 
niveau; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan onderzoek op deze gebieden te 
ondersteunen;
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23. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan concrete manieren te zoeken om het 
ontwikkelen van netwerken tussen alle belangrijke actoren (grote ondernemingen en 
KMO's, overheden en onderzoeksinstellingen) te bevorderen en hun mogelijkheden om 
deel te nemen aan de verwezenlijking en benutting van projecten te verbeteren;

Doelstelling 3: Een gemeenschappelijke Europese informatiemaatschappij

24. dringt er bij de lidstaten op aan om door middel van hun nationale programma's voor 
hervorming de prioriteiten van de informatiemaatschappij vast te stellen en jaarlijks 
verslag uit te brengen van de voortgang van deze programma's;

25. herinnert eraan dat sociale zekerheid, volksgezondheid en welzijn belangrijke gebieden 
zijn bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij;

26. stelt vast dat de overheidsdiensten en administraties een belangrijke rol moeten spelen bij 
activiteiten van burgers en het bedrijfsleven; benadrukt het belang van de ontwikkeling 
van nationale overheidsdiensten, e-overheid en gegevensbeveiliging;

27. herinnert eraan dat bij de bevordering van participatie tevens geïnvesteerd moet worden in 
vaardigheden die Europeanen nodig hebben om in de informatiemaatschappij te kunnen 
functioneren; verzoekt om concrete acties ter bevordering van ICT-vaardigheden;

28. stelt vast dat vanwege de vergrijzing van de Europese demografische structuur 
investeringen nodig zijn in productplanning, voornamelijk in het Design for All-beginsel, 
in de eerste plaats in voor iedereen passende oplossingen in techniek, diensten en milieu; 
verlangt dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de behoeften van specifieke 
groeperingen, zoals ouderen of mensen met een handicap;

29. dringt er bij de lidstaten op aan maatregelen te nemen om toegang tot e-overheidsdiensten 
te waarborgen, ongeacht plaats, tijdstip of sociale status;

30. herinnert eraan dat elke burger van de EU recht heeft op toegang tot essentiële informatie;

31. benadrukt het belang van de bescherming van de privacy en de informatiebeveiliging in de 
alomtegenwoordige informatiemaatschappij; herinnert eraan dat wetgeving het 
vertrouwen van burgers en ondernemingen in digitale inhoud en communicatie moet 
waarborgen;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de lidstaten.
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TOELICHTING

De communautaire wetgeving is gecompliceerd van aard, en dat geldt in het bijzonder op het 
gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT), het onderwerp van het 
strategiedocument i2010. De technologische ontwikkeling op de markt vindt plaats in 
uitzonderlijk hoog tempo, terwijl de vaststelling van wetgeving die in de gehele EU van 
kracht moet zijn jaren kan duren.

Dit betekent dat in de praktijk alle speciale wetgevingsinitiatieven die de Commissie in haar 
mededeling noemt naar alle waarschijnlijkheid in 2015 van kracht zullen worden, velen 
daarvan ternauwernood. Over 10 jaar zullen ICT en de maatschappij waarschijnlijk enorm 
zijn veranderd. Dit plaatst de wetgeving in een lastig parket. We kunnen ons het best voor 
deze uitdaging wapenen door een beleid van flexibele wetgeving te volgen.

Het is uiterst lastig om te voorspellen welk stadium de technologie tegen 2015, of zelfs 2010, 
zal hebben bereikt, en daarom kunnen we evenmin uit de losse pols de situatie op de markt 
voorspellen. Het is echter vrij zeker dat het hele gebied van ICT de komende 10 jaar 
behoorlijke veranderingen zal ondergaan. We kunnen alleen proberen de trends in te schatten 
en dusdanige maatregelen te nemen dat de Europese industrie de voorsprong op haar 
wereldwijde concurrenten behoudt op die gebieden waarop ze nu een voorsprong heeft, en het 
concurrentievermogen op gebieden waar het erom spant te versterken.

Het is duidelijk dat de traditionele telefoonnetwerken plaats zullen moeten maken voor 
mobiele communicatie en communicatie via internet. Dit zal leiden tot de oprichting van 
nieuwe ondernemingen op dit gebied en zal de competitieve omstandigheden voor de 
verschillende communicatiebedrijven gelijktrekken.

Waarschijnlijk zullen we vóór 2010 het begin kunnen waarnemen van een vroege vorm van 
alomtegenwoordige (ubiquitous) technologie. Dit zal zich verder ontwikkelen tot een 
alomtegenwoordige informatiemaatschappij (ubiquitous society). Dat houdt in dat 
communicatie in nog grotere mate plaats zal vinden tussen machines en voorwerpen en niet 
langer slechts tussen personen (hoewel de informatie die uit dergelijke communicatie 
voortvloeit uiteindelijk bij personen terecht komt).

De communicatie zal plaatsvinden tussen terminals, verschillende machines en zelfs 
voorwerpen. Auto's zullen verkeersongelukken melden aan de hulpdiensten, blikjes zullen 
hun inhoud meedelen en melding maken van het verstrijken van de uiterste verkoopdatum, 
mobiele telefoons zullen zichzelf automatisch uitschakelen in de bioscoop en bij 
vergaderingen, wanneer men het huis verlaat zullen laptop, sleutels en portefeuille 
waarschuwen dat ze vergeten zijn. Huizen, fabrieken, kantoren en administraties zullen "slim" 
worden en al hun apparaten zullen met elkaar communiceren en zullen, waar mogelijk, 
problemen melden naar een bestemming waar dan ook ter wereld.

Gezien deze te verwachten ontwikkelingen kan van de Commissie een veel ambitieuzere en 
op de toekomst gerichte aanpak worden verwacht dan wordt geboden in de mededeling i2010. 
In de mededeling wordt als het ware in de achteruitkijkspiegel gekeken en wordt alleen de 
huidige communicatiemarkt in ogenschouw genomen.
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De regelgeving moet niet langer uitsluitend gericht zijn op het stimuleren van de mededinging 
(de huidige wetgeving van de EU biedt hiertoe voldoende instrumenten), maar moet in ten 
minste even grote mate gericht zijn op het stimuleren van investeringen in nieuwe innovaties 
en diensten. De normen die worden vastgesteld mogen geen hindernissen opleveren voor 
nieuwe diensten en innovaties en mogen geen subsidie inhouden aan verouderde technologie  
door middel van onflexibele en snel verouderende wetgeving die vooral gericht is op diensten 
van algemeen belang. Nieuwe wetgeving moet met nadruk technologisch neutraal zijn.

Wanneer wetgeving wordt opgesteld op dit gebied is het van bijzonder belang rekening te 
houden met de fundamentele rechten van consumenten en gebruikers in de nieuwe 
alomtegenwoordige informatiemaatschappij. De bescherming van de privacy, 
informatiebeveiliging, het weren van illegale en schadelijke inhoud en de rechten van de 
consument zijn van wezenlijk belang om vertrouwen te kweken in de nieuwe 
informatiemaatschappij, waar communicatietechnologie elk moment van het dagelijks leven
een rol zal spelen, vaak zonder dat men zich daar bewust van is.

De strategie i2010 moet in belangrijke mate tot doel hebben te waarborgen dat wet- en 
regelgeving de juiste doelstellingen hebben en geschikt zijn voor de beoogde doelen, 
aangezien hiermee goede voorwaarden voor ondernemingen gecreëerd moeten worden.

Bij elke activiteit met betrekking tot ICT moet ook gewaarborgd worden dat rekening wordt 
gehouden met alle aspecten van sociale gelijkheid, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en 
consumentenvertrouwen. Alleen wanneer consumenten vertrouwen hebben in nieuwe 
technologie en het gevoel hebben dat het gebruik ervan eenvoudig is en voordelen biedt, zal 
ICT kunnen functioneren als de motor van de groei die het zou moeten zijn. Activiteiten in 
heel Europa, bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van informatiebeveiliging, moeten om 
deze reden speciale steun ontvangen.

Alleen een doorbraak op ICT-gebied binnen de traditionele productie en industrie kan het 
concurrentievermogen van de Europese industriële productie redden. Dankzij ICT kunnen we 
de doeltreffendheid van de productie en de consumptie vergroten en in zeker mate zelfs 
fysieke producten vervangen door digitale diensten.

De veranderingen in de industrie kunnen geïllustreerd worden aan de hand van drie manieren 
die de wijzigingen in de productie beïnvloeden:

- dematerialisatie: de groei van milieu-doeltreffendheid in de productie (auto's worden 
efficiënter geproduceerd, het proces gebruikt minder natuurlijke hulpbronnen)

- immaterialisatie: de groei van milieu-doeltreffendheid bij de consumptie (efficiënter gebruik 
van auto's en optimalisering van routes leidt tot gebruik van minder natuurlijke hulpbronnen)

- amaterialisatie: vervanging van fysieke producten door digitale diensten: minder 
zakenreizen door virtuele samenwerking en videoconferences.

Deze groei van de efficiëntie tengevolge van een intensievere toepassing van ICT laat zien dat 
de verwezenlijking van de doelstellingen van i2010 niet alleen ten goede komt aan het 
Europese concurrentievermogen en de werkgelegenheid, maar ook aan duurzame 
ontwikkeling, en kan daarmee worden geacht gebaseerd te zijn op het besluit van de Europese 
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Raad van 15 en 16 juni 2001, waarin werd besloten dat in alle wetgeving van de EU rekening 
gehouden moet worden met de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling.

De hervorming van de ICT-wetgeving moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd en wel 
tegelijkertijd in alle lidstaten. Gezien het feit dat zelfs de uitvoering van het bestaande 
wetgevingspakket nog altijd niet is verwezenlijkt door de lidstaten, oefenen de snelle 
wijzigingen op de markt een nog grotere druk uit om het pakket te herzien. Daarom moeten 
we reeds bij de formulering van dit pakket maatregelen overwegen om een snelle 
tenuitvoerlegging op passende wijze in de gehele Gemeenschap te waarborgen.

Een noodzakelijke voorwaarde voor de eerste pijler van de mededeling van de Commissie, te 
weten de gemeenschappelijke Europese informatieruimte, is de beschikbaarheid van 
voldoende snelle communicatieverbindingen voor eenieder, ongeacht de woonplaats, tegen 
redelijke tarieven. In de praktijk betekent dit een minimumvereiste van draadloze 
breedbandnetwerken.

De vraag naar radiofrequenties zal toenemen. De Commissie is van mening dat het
spectrumbeheer op de meest efficiënte wijze kan plaatsvinden door middel van 
marktmechanismen. De rapporteur zou dit standpunt uiterst omzichtig willen benaderen. Bij 
de voorbereiding van dit onderwerp heeft de Commissie totaal geen rekening gehouden met 
de adviezen van haar eigen Beleidsgroep Radiospectrum (Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG)) over het op de markt brengen van en de handel in radiofrequenties.

Ongeacht het fundamentele politieke of filosofische debat over de vraag wie eigenaar is van 
het radiospectrum, kan een beleid overeenkomstig de mededeling van de Commissie over het 
spectrumbeleid leiden tot een concentratie van frequenties in de handen van slechts een klein 
aantal actoren, alsmede tot marktspeculatie. Er is geen enkele garantie dat de bezitters van het 
radiospectrum niet van buiten de EU afkomstig zouden kunnen zijn.

Indien dit zou gebeuren, zou de mededinging tussen communicatieondernemingen niet langer 
gestuurd worden vanuit het oogpunt van de dienst die de eindgebruiker ontvangt. Het zou de 
toegang tot de markt voor nieuwe actoren en innovaties zonder meer verhinderen.

Het beheer van het radiospectrum moet flexibel zijn, op dezelfde manier als de andere 
regelgeving. Er moet worden uitgegaan van de huidige probleemsituaties en er moet gezocht 
worden naar oplossingen hiervoor.

De alomtegenwoordige informatiemaatschappij kan niet ontstaan zonder dat alle burgers 
hieraan deelnemen. Het succes van de regelgeving van de EU zal worden afgemeten aan de 
vraag in hoeverre deze erin slaagt iedereen de toegang tot breedbandverbindingen te 
garanderen, ongeacht tijdstip, locatie of sociale status.

Het tegen hun wil marginaliseren van etnische, politieke of sociale groepen leidt alleen tot 
maatschappelijke onzekerheid. Het Europese sociale model mag, wanneer wordt gestreefd 
naar de alomtegenwoordige informatiemaatschappij, niemand buitenspel zetten.


