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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia
(2005/2167(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów „i2010 – Europejskie 
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (COM(2005)0229) oraz 
towarzyszący mu dokument pt.: „Commission staff working paper – Extended impact 
assessment" (SEC(2005)0717),

– uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa ramowa)1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji2

,

– uwzględniając Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „eDostępność” (COM 
(2005)0425),

– uwzględniając dokument Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. pt.: Digital Divide Forum 
Report „Broadband access and public support in under-served areas”

– uwzględniając Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Podejście rynkowe do 
zarządzania widmem w Unii Europejskiej (COM (2005)400),

– uwzględniając Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Przyszłościowa 
polityka wykorzystania widma radiowego Unii Europejskiej - drugie sprawozdanie roczne 
(COM(2005)0411),

– uwzględniając opinię zespołu ds. Polityki Widma Radiowego na temat odsprzedaży praw 
do widma radiowego (RSPG04-54 Rev.),

– uwzględniając wnioski prezydencji po szczycie Rady Europejskiej w dniach 22-23 marca 
2005 r. (7619/1/05 Rev.),

– uwzględniając strategię zrównoważonego rozwoju UE, przyjętą na szczycie Rady 
Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r., 

– uwzględniając Dokument roboczy Komisji: Uwzględnienie aspektów środowiskowych w 
innych politykach – podsumowanie procesu z Cardiff (COM(2004)0394),

  
1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.
2 Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1.
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– uwzględniając wnioski 2695. spotkania Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w 
dniach 1-5 grudnia 2005 r. na temat strategii i2010 (14636/05),

– uwzględniając 22 krajowe programy reform, przygotowane przez Państwa Członkowskie 
na wniosek wiosennej Rady Europejskiej w marcu 2005 r., które już zostały przedłożone 
Komisji; 

– uwzględniając swe rezolucje z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie europejskich przepisów 
regulacyjnych i rynków łączności elektronicznej w 2004 r.1 oraz z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie społeczeństwa informacyjnego2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) stanowią potężne 
motory wzrostu i rozwoju, odpowiedzialne są bowiem za jedną czwartą PKB UE oraz 
40% wzrostu jej produkcji, 

B. mając na uwadze, że pierwszy przegląd 22 krajowych programów reform, dokonany  w 
oparciu o szeroką klasyfikację, pokazuje, że 22 Państw Członkowskich wskazują na 
obszar badań, rozwoju i innowacji jako wyzwanie dla siebie , 11 Państw Członkowskich -
a obszar ICT; a 8 Państw Członkowskich określa problem „Skuteczności administracji 
publicznej i służb” jako wyzwanie dla siebie,

C biorąc pod uwagę, że wraz z Komisją, Państwa Członkowskie oraz inne zaangażowane 
strony są również odpowiedzialne za pomyślność inicjatywy i2010,

D. mając na uwadze, że poprawne i punktualne wdrożenie obecnych ram stanowi 
podstawowy i konieczny warunek osiągnięcia otwartości, konkurencyjności i 
innowacyjności rynku usług komunikacji elektronicznej; jednak procedury 
transponowania i wdrożenia tych ram różnią się bardzo w poszczególnych Państwach 
Członkowskich,

E. mając na uwadze opóźnienie UE w dziedzinie badań ICT, inwestującej w ten obszar 
zaledwie 80 euro na osobę w porównaniu z 350 euro w Japonii oraz 400 euro w USA, 
oraz konieczność zwiększenia inwestycji w badania i wzmocnioną innowacyjność w ICT 
w celu nadrobienia tej straty,

F. mając na uwadze intensyfikację korzystania z ICT przez osoby prywatne, obszar usług 
publicznych oraz biznesu, zwłaszcza MŚP, konieczne jest pełne wykorzystanie 
dobrodziejstw, jakie oferują badania i innowacyjność,

G. mając na uwadze osiągnięcie prawie podwójnej liczby szerokopasmowych linii dostępu w 
ciągu ostatnich dwóch lat; nie zapominając przy tym o regionach odległych i wiejskich, 
mających utrudniony do nich dostęp, jako że penetracja rynku jest lepsza na obszarach o 
większym zaludnieniu;

  
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0467.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0260.
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H. mając na uwadze, że korzyści wynikające z ICT powinny być dostępne dla wszystkich, w 
tym dla grup o różnym przekroju społecznym i edukacyjnym;

I. mając na uwadze, że konwergencja cyfrowa dysponuje możliwością udzielenia 
konsumentom dostępu do większej gamy ulepszonych usług o bogatej ofercie, jest zatem 
zdania, że należy stworzyć korzystne środowisko, pobudzające konkurencyjne 
rozlokowanie tych skupiających się usług, oraz bezpieczną infrastrukturę,

J. mając na uwadze tak pozytywne, bezpośrednie oddziaływanie ICT na środowisko, jak i 
pośrednie konsekwencje społeczne i gospodarcze;

K. mając na uwadze, że widmo radiowe stanowi kluczowe źródło wielu podstawowych usług 
w społeczeństwie i dlatego efektywne i spójne korzystanie z widma może pomóc Unii 
Europejskiej w osiągnięciu celów strategii lizbońskiej poprzez pobudzanie wzrostu, 
konkurencyjności i zatrudnienia,

L. mając na uwadze, że osiągnięcie celów lizbońskich wymaga od Unii Europejskiej, od 
Państw Członkowskich i biznesu zrozumiałego, konkretnego i jednolitego inwestowania 
w ICT,

M. mając na uwadze konieczność dołożenia przez Państwa Członkowskie wszelkich starań w 
stworzenie elastycznych ram regulacyjnych, które wspierają prawa obywatela, oraz które 
proponują działaniom w tym sektorze dobrą bazę pod wprowadzanie na rynek nowych 
inwestycji,

1. wzywa Komisję do przyjęcia konkretnej, innowacyjnej i dalekowzrocznej linii w swej 
reformie legislacji wspólnotowej w zakresie ICT, które należy postrzegać jako znacznie 
szerszą całość, niż ta, którą prezentuje komunikat Komisji;  

2. nalega, by całe ustawodawstwo europejskie w zakresie komunikacji i informacji oprzeć na 
technologicznej neutralności, a więc gwarantującej nowym inwestycjom oraz uczestnikom 
rynku jak najłatwiejszy dostęp na rynek;

3. wzywa Państwa Członkowskie do zwiększenia swych wysiłków w wykorzystanie ICT w 
sektorze usług publicznych; 

4. zwraca uwagę na zbyt niskie inwestowanie firm europejskich w ICT w porównaniu z ich 
konkurentami; przypomina, że ICT stanowi najważniejszy pojedynczy czynnik 
odpowiedzialny za wzrost wydajności i konkurencyjności; 

Cel 1: Jednolita europejska przestrzeń informacyjna

5. zauważa, że w interesie wzrostu i rozwoju UE, nawet ważniejsze niż same ICT jest ich 
szerokie wykorzystanie we wszystkich działaniach, we wszystkich obszarach działalności, 
czy to w administracji publicznej, w działalności gospodarczej, czy w życiu codziennym 
obywateli, innymi słowy wyłonienie się społeczeństwa korzystającego z szerokiego 
wachlarza usług w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie (społeczeństwo 
„wszechobecne”, po ang. ubiquitous society );  
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6. nalega, by wzięto pod uwagę horyzontalny charakter ICT, który wymaga współpracy i 
koordynacji pomiędzy działaniami EU oraz na poziomie Państw Członkowskich, jak 
również bodźców dla uczestników sektora, w którym będą produkowane i 
wykorzystywane nowe wynalazki;  

7. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do obrania sobie za cel zadanie osiągnięcia 
elastycznych i uproszczonych przepisów dla tego obszaru oraz szybkie i 
zsynchronizowane ich wdrożenie; jest zdania, że legislacja powinna faworyzować 
inwestycje w produkcję treści, oprzyrządowania, sieci i usług sieciowych w sektorze ICT; 
powinna lansować konkurencyjność, wykorzystanie technologii i usług informacyjnych 
oraz bezpieczeństwo informacji;  

8. apeluje, by legislacja dążyła do przyspieszenia rozwoju i różnorodności społeczeństwa 
informacyjnego oraz rozpowszechniania swych korzyści dla społeczeństwa jako całości; 

9. przypomina, że rozwój efektywnego wszechobecnego społeczeństwa informacyjnego 
zakłada propagowanie technologii szerokopasmowych i bezprzewodowych, zachęcanie do 
projektów wspólnych oraz inwestowanie w nie, ochronę praw własności intelektualnej 
oraz propagowanie cyfrowych środków przekazu; 

10. przypomina, że przejście do wszechstronnego społeczeństwa informacyjnego również 
stanowi promocję trwałego rozwoju, do którego zobowiązała się UE; ICT powinny zdjąć 
ze środowiska naturalnego część balastu, a wykorzystanie naturalnych zasobów powinno 
prowadzić do upowszechniania społecznego rozwoju; 

11. zauważa, że w kontekście problematyki wolnego handlu należy podnieść świadomość co 
do rosnącej roli praw własności intelektualnych jako narzędzia polityki handlowej; 
ostrzega przed coraz liczniejszymi próbami wykorzystywania w Stanach Zjednoczonych 
ustawodawstwa dotyczącego patentów i własności intelektualnej jako 
protekcjonistycznego narzędzia polityki handlowej; 

12. zauważa, że pewne zasady dyrektywy „telewizji bez granic” nie łatwo dają się pogodzić 
ze środowiskiem komunikacji cyfrowej, a jeszcze mniej, jeśli to środowisko stanowi sieć 
informacji; uznaje, zatem, że ze względu na małą przestrzeń, jaką ona zajmuje, zmienianie 
tej dyrektywy nie powinno stanowić nadrzędnego zadania ustawodawstwa, którego celem 
jest stworzenie europejskiego społeczeństwa wszechobecnego; przy okazji reformy tej 
dyrektywy wzywa do udzielenia wsparcia ogólnoeuropejskim systemom przesyłania, 
takim jak EuroNews; 

13. wzywa Komisję do niezwłocznego zainicjowania konkretnych działań, zmierzających do 
ułatwienia i wsparcia tworzenia i rozpowszechniania europejskich treści; jest zdania, że 
należy zagwarantować kontynuowanie aktualnie działających programów wsparcia oraz 
uznać ich nieodzowność w rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

14. ostrzega Komisję przed pozostawieniem polityki widma radiowego na pastwę wyłącznie 
sił rynku, wbrew życzeniom organów regulacji, podmiotów gospodarczych oraz innych 
uczestników rynku; potwierdza, że jakiekolwiek zmiany należy wprowadzać w łagodny 
sposób, w oparciu o uważną analizę i korektę istniejących problemów; przypomina, że 
licytacje widm 3G w Stanach Zjednoczonych oraz kilku Państwach Członkowskich UE 
przyspieszyły kryzys w sektorze i spowolniły inwestycję w sieci telefonów komórkowych 
3. generacji oraz ich wprowadzenie na rynek; 
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15. uważa, że najważniejszą kwestią w polityce widm radiowych jest dołożenie starań w 
osiągnięcie elastycznych przepisów oraz odpowiedniego poziomu harmonizacji sektorów 
widm na poziomie wspólnotowym; zwraca uwagę, że zarządzanie widmem radiowym 
winno dążyć do jak największego ułatwiania dostępu do rynku dla nowych wynalazków 
oraz uczestników w sektorze; 

16. przypomina, że konieczny jest rozwój bezpieczeństwa sieciowego w celu podniesienia 
zaufania we wszystkich usługach sieciowych, usługach handlowych i oraz elektronicznej 
administracji (e-government); wzywa do propagowania bezpieczeństwa sieci za sprawą 
technicznych i legislacyjnych środków oraz poprzez kształcenie, np.: stwarzając 
ogólnoeuropejską strategię bezpieczeństwa informacji oraz ogłoszenie corocznych 
obchodów europejskiego dnia bezpieczeństwa informacji, w dążeniu do zwiększenia 
świadomości obywateli na ten temat;

17. przypomina, że działania polityki w zakresie przemysłu i konkurencji winny wspierać 
przemysł innowacji UE; zauważa, że wymaga to stworzenia elastycznej i zachęcającej 
podstawy przepisowej;

18. przestrzega przed faworyzowaniem niektórych technologii kosztem innych za sprawą 
uregulowań prawnych lub innych działań: przepisy muszą być neutralne wobec 
technologii; 

Cel 2: Innowacja i inwestycje w badania

19. podkreśla, że konkurencyjny przemysł ICT stanowi konieczny i nieodzowny warunek 
gospodarczego wzrostu oraz tworzenia miejsc pracy w UE, zwłaszcza w sektorach 
przemysłu i usług niezwiązanych z samym ICT; 

20. oczekuje od Komisji i Państw Członkowskich konkretnych działań w zakresie 
wykorzystania możliwości stwarzanych przez ICT, które to działania powstrzymałyby 
przed przemieszczaniem miejsc pracy do krajów o niższym wynagrodzeniu; 

21. zauważa konieczność pilnego podjęcia kroków na poziomie UE w celu zniesienia 
przeszkód dla rozwoju sieci następnej generacji (ang. Next Generation Networks);

22. zauważa, że zastosowanie ICT w takich technologiach jak np.: językowe lub odnoszące 
się do pomocy społecznej jest obszarem, który w naturalny sposób nasuwa się we 
Wspólnocie, a ma on również wielkie możliwości w całym świecie; wzywa UE i Państwa 
Członkowskie do wspierania badań w tych dziedzinach; 

23. apeluje do Komisji i Państw Członkowskich o poszukiwania konkretnych sposobów 
upowszechniania łączenia w sieci wszystkich głównych podmiotów rynku (dużych 
koncernów i MŚP, organów publicznych i placówek naukowych) oraz pobudzenia ich 
możliwości udziału w realizacji i korzystaniu z projektów;  

Cel 3: Jednolite europejskie społeczeństwo informacyjne

24. wzywa Państwa Członkowskie by, za sprawą swych krajowych programów reform, 
zdefiniowały priorytety społeczeństwa informacyjnego oraz dokonywały rocznych 
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sprawozdań na temat postępów tych programów; 

25. przypomina, że zdrowie i opieka społeczna są kluczowymi sektorami dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego; 

26. zauważa że usługi społeczne i administracja mają ważną rolę do odegrania na polu 
działalności krajowej i gospodarczej; podkreśla wagę rozwoju krajowych usług 
publicznych, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa danych; 

27. zwraca uwagę na to, że w celu propagowania uczestnictwa, należy położyć akcent na te 
umiejętności, których Europa potrzebuje, aby funkcjonować w społeczeństwie 
informacyjnym; domaga się specyficznych działań zmierzających do rozwoju 
umiejętności ICT; 

28. zauważa, że z powody starzenia się Europy pod względem demograficznym, istnieje 
potrzeba inwestowania w planowanie produktu, zwłaszcza w zasadę Design for All, a 
nade wszystko we wszelkie właściwe rozwiązania w dziedzinach technologii, usług i 
środowiska naturalnego; domaga się uwzględnienia potrzeb konkretnych grup 
społecznych, takich jak osoby starsze lub niepełnosprawne; 

29. wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia kroków w celu zapewnienia dostępu do usług 
elektronicznej administracji niezależnie od miejsca, czasu i zamożności; 

30. przypomina, że każdy obywatel UE ma prawo dostępu do podstawowych danych; 

31. podkreśla wagę ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji we wszechobecnym 
społeczeństwie informacyjnym; przypomina, że ustawodawstwo powinno gwarantować 
zaufanie obywateli i przedsiębiorczości do treści i komunikatów cyfrowych; 

32. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i Państwom Członkowskim.
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UZASADNIENIE (w języku angielskim)

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 
package we should already be considering ways in which its rapid implementation can be 
ensured in an appropriate manner throughout the Community.
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One necessary precondition for the first pillar of the Commission communication, the single 
European information space, may be regarded as being the availability of rapid 
communications connections for all, wherever they live, and at a reasonable price. In practice 
this means a minimum requirement of wireless broadband networks.

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

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

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

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

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

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


