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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Európskej informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť
(2005/2167(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Iniciatíva i2010 – Európska 
informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“(KOM(2005)0229) a s ním spojený 
pracovný dokument útvarov Komisie o rozšírenom hodnotení dopadu (SEK(2005)0717),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/21/ES zo 7. marca 2002 
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (ďalej len 
„rámcová smernica“)1,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 460/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 
2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov na tému "eAccessibility"
(KOM(2005)0425),

– so zreteľom na správu Fóra o digitálnych rozdieloch z 15. júla 2005 o širokopásmovom 
prístupe a verejnej podpore v oblastiach, kde ho je nedostatok,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o trhovo orientovanom prístupe k 
správe frekvenčného spektra v Európskej únii (KOM(2005)0400),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o výhľadovej politike 
frekvenčného spektra Európskej únie - druhá výročná správa (KOM(2005)0411),

– so zreteľom na stanovisko skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra k 
sekundárnemu obchodovaniu s právami na používanie rádiového frekvenčného spektra 
(RSPG04-54 Rev.),

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady, ktorá sa konala v Bruseli 22. a 23. 
marca 2005 (7619/1/05 Rev.),

– so zreteľom na Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja EÚ, prijatú na Európskej rade, ktorá 
sa konala v Göteborgu 15. a 16. júna 2001,

  
1 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 Ú. v. EÚ L 77 , 13.3.2004, s. 1.
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– so zreteľom na pracovný dokument Komisie o integrovaní environmentálneho hľadiska do 
ostatných oblastí politík - hodnotenie výsledkov cardiffského procesu (KOM(2004)0394),

– so zreteľom na závery 269. Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, ktorá sa 
konala 1. až 5. decembra 2005, vo veci stratégie i2010 (14636/05),

– so zreteľom na 22 národných reformných programov, pripravených členskými štátmi na 
žiadosť jarnej Európskej rady z marca 2005, ktoré už boli predložené Komisii,

– so zreteľom na uznesenie z 1. decembra 2005 o európskych predpisoch a trhoch v oblasti 
elektronickej komunikácie v roku 20041, a z 23. júna 2004 o informačnej spoločnosti2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva 
žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2005),

A. keďže informačné a komunikačné technológie (ICT) sú mocným nositeľom rastu a 
zamestnanosti, keďže tvoria štvrtinu HDP EÚ a 40 % rastu jej produktivity,

B. keďže prvý prehľad 22 národných reformných programov ukazuje, že, na základe hrubej 
klasifikácie, výzvu „Výskum a vývoj a inovácia“ identifikovalo 22 členských štátov; 
výzvu ICT identifikovalo 11 členských štátov; a výzvu „Efektivita verejnej správy a 
služieb“ identifikovalo 8 členských štátov,

C. keďže spolu s Komisiou sú členské štáty a iné zúčastnené subjekty tiež zodpovedné za 
úspech iniciatívy i2010,

D. keďže správna a vhodne načasovaná implementácia súčasného rámca je základným 
predpokladom pre otvorený, konkurenčný a inovatívny trh s elektronickými 
komunikačnými službami; keďže sa však postupy transpozície a implementácie tohto 
rámca medzi členskými štátmi veľmi líšia,

E. keďže EÚ zaostáva vo výskume ICT, keďže investuje len 80 EUR na hlavu, v porovnaní s 
350 EUR v Japonsku a 400 EUR v USA, a preto, aby ich dostihla, musí EÚ zvýšiť 
investície do výskumu a posilniť inovácie v ICT,

F. keďže preberanie ICT jednotlivcami, verejnými službami a podnikmi, najmä MSP, je 
potrebné na plné využitie výhod, ktoré výskum a inovácie ponúkajú,

G. keďže počet širokopásmových prístupových liniek sa za posledné dva roky takmer 
zdvojnásobil; keďže však okrajové a vidiecke regióny majú horšiu obsluhu, pretože nárast 

  
1 Schválený text z toho dňa, P6_TA-(2005)0467.
2 Schválený text z toho dňa, P6_TA-(2005)0260.
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sa sústreďuje v husto osídlených oblastiach,

H. keďže výhody ICT musia byť prístupné všetkým, vrátane rôznych vzdelanostných, 
sociálnych a vekových skupín,

I. keďže digitálna konvergencia má potenciál poskytovať spotrebiteľom prístup k 
rôznorodým vylepšeným službám a bohatému obsahu, a tak sa musí vytvoriť priaznivé 
prostredie, ktoré bude stimulovať konkurenčné šírenie týchto konvergentných služieb, a 
bezpečná infraštruktúra,

J. keďže ICT môžu mať pozitívny priamy dopad na životné prostredie, ako aj nepriame 
sociálne a ekonomické dôsledky,

K. keďže rádiové frekvenčné spektrum je kľúčovým prostriedkom pre mnohé základné 
služby v spoločnosti, a preto účinné a koherentné používanie frekvenčného spektra môže 
Európskej únii pomôcť pri dosahovaní jej lisabonských cieľov stimuláciou rastu, 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti,

L. keďže realizácia lisabonských cieľov si od Európskej únie, členských štátov a od 
podnikov vyžaduje jasné, konkrétne a jednotné investície do ICT,

M. keďže pre členské štáty je podstatné, aby dostatočne investovali do flexibilného 
regulačného rámca, ktorý by podporoval práva občanov, a ktorý by ponúkal aktivitám v 
tomto odvetví dobrý základ pre uvádzanie nových vynálezov na trh, 

1. naliehavo žiada Komisiu, aby vo svojej reforme právnej úpravy ICT, ktorú je nutné 
považovať za výrazne širší koncept, než akým je v oznámení Komisie, prijala konkrétnu, 
inovatívnu a prezieravú líniu; 

2. trvá na tom, že všetka európska právna úprava, ktorá sa týka komunikácií a informácií, 
musí byť založená na technologickej neutralite, čím sa zaistí, že nové vynálezy a noví 
činitelia môžu čo najľahšie vstúpiť na trh;

3. vyzýva členské štáty, aby výraznejšie investovali do využívania ICT v službách verejného 
sektora; 

4. berie na vedomie, že investície európskych firiem do ICT sú v porovnaní s našou 
konkurenciou príliš nízke; pripomína, že ICT sú najvýznamnejším jednotlivým faktorom 
zvyšujúcim produktivitu a konkurencieschopnosť; 

Cieľ 1: Jednotný európsky informačný priestor

5. berie na vedomie, že v záujme rastu a rozvoja EÚ je ešte dôležitejšie než ICT rozšírenie 
jeho využívania do všetkých činností, všetkých oblastí aktivity, či už vo verejnej správe, v 
podnikaní, alebo v každodennom živote občanov, inými slovami vytvorenie spoločnosti 
bežne využívajúcej počítače („ubiquitous society“);  
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6. trvá na tom, aby sa zohľadnila horizontálna povaha ICT, čo si vyžaduje spoluprácu a 
koordináciu medzi aktivitami EÚ a na úrovni členských štátov, ako aj stimuly pre 
subjekty v tomto odvetví, aby produkovali a využívali nové vynálezy; 

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby si ako cieľ stanovili flexibilitu, 
zjednodušenie a rýchlu a simultánnu implementáciu zákonov v tejto oblasti; právna 
úprava by mala podporovať investície do výroby obsahu, do zariadení, sietí a sieťových 
služieb na poli ICT; mala by podporovať konkurenciu, využívanie informačných 
technológií a služieb a bezpečnosť informácií; 

8. trvá na tom, že cieľom právnej úpravy by malo byť urýchlenie rozvoja a diverzity 
informačnej spoločnosti a šírenie jej výhod na celú spoločnosť; 

9. pripomína, že vývoj efektívnej spoločnosti bežne využívajúcej počítače si vyžaduje 
podporu širokopásmovej a bezdrôtovej technológie, podporu a investície do spoločných 
projektov, ochranu práv duševného vlastníctva a podporu digitálnych médií; 

10. pripomína, že pohyb k spoločnosti bežne využívajúcej počítače podporuje i trvalo 
udržateľný rozvoj, ku ktorému sa EÚ zaviazala; ICT by mali znížiť záťaž kladenú na 
životné prostredie a používanie prírodných zdrojov, a mali by podporovať sociálny rozvoj; 

11. berie na vedomie, že je potrebné zvýšiť povedomie o rastúcej úlohe práv k nehmotným 
statkom ako nástroja obchodnej politiky, v súvislosti s otázkami spojenými s voľným 
obchodom; varuje pred množiacimi sa pokusmi v USA používať právnu úpravu patentov a 
duševného vlastníctva ako protekcionistický nástroj obchodnej politiky; 

12. berie na vedomie, že isté zásady smernice „Televízia bez hraníc“ nie je ľahké dať do 
súladu s prostredím digitálnych komunikácií, a ešte ťažšie je to v prípade prostredia 
informačnej siete; domnieva sa preto, že zmena a doplnenie tejto smernice by nemali byť 
ústredným cieľom právnej úpravy, ktorá sa bude snažiť o vytvorenie európskej 
spoločnosti bežne využívajúcej počítače („ubiquitous society“), vzhľadom na jej úzky 
priestor; trvá na tom, že paneurópske distribučné systémy ako EuroNews by sa mali 
podporovať v spojitosti s reformou tejto smernice; 

13. naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne podporila konkrétne aktivity na uľahčenie a 
podporu vytvorenia a šírenia európskeho obsahu; musí sa zaručiť pokračovanie 
existujúcich podporných programov a uznať ich nenahraditeľnosť pri rozvoji informačnej 
spoločnosti; 

14. varuje Komisiu, aby nenechala politiky rádiového frekvenčného spektra len hre trhových 
síl, proti vôli regulačných orgánov, operátorov a iných činiteľov; akékoľvek zmeny by sa 
mali zavádzať pokojne a musia sa zakladať na starostlivej analýze a detekcii súčasných 
problémov; pripomína, že v USA a v niektorých členských štátoch EÚ viedli aukcie 
spektra 3G ku kríze v odvetví a spomalili investície do 3. generácie sietí mobilných 
telefónov a ich zavedenie; 
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15. domnieva sa, že najústrednejšou otázkou v politike rádiového frekvenčného spektra je 
snaha o dosiahnutie flexibilnej regulácie a dostatočnej harmonizácie na úrovni EÚ v 
odvetviach, ktorých sa frekvenčné spektrum týka; berie na vedomie, že správa rádiového 
frekvenčného spektra by sa mala snažiť o čo najľahší prístup nových vynálezov a 
činiteľov v tomto odvetví na trh; 

16. pripomína, že rozvoj sieťovej bezpečnosti je nevyhnutný pre zvýšenie dôvery vo všetky 
sieťové služby, obchodné služby i služby eGovernment; naliehavo žiada, aby sa sieťová 
bezpečnosť podporovala technickými a legislatívnymi prostriedkami a prostredníctvom 
vzdelávania, napríklad vytvorením celoeurópskej stratégie informačnej bezpečnosti a 
spustením každoročného dňa európskej informačnej bezpečnosti na zvýšenie povedomia 
občanov o informačnej bezpečnosti; 

17. pripomína, že priemyselná politika a politika konkurencie musia podporovať inovačný 
priemysel EÚ; berie na vedomie, že si to vyžaduje vytvorenie flexibilného regulačného 
základu, ktorý bude tiež poskytovať stimuly;

18. varuje, že regulácia a iné aktivity orgánov nesmú viesť k tomu, že by sa niektoré 
technológie zvýhodňovali na úkor iných: regulácia musí byť technologicky neutrálna; 

Cieľ 2: Inovácia a investície do výskumu

19. zdôrazňuje, že konkurencieschopný priemysel ICT je nevyhnutným predpokladom 
hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest v EÚ, najmä vo výrobných 
odvetviach a službách odlišných od samotných ICT; 

20. žiada Komisiu a členské štáty o konkrétne aktivity na využitie príležitostí, ktoré ICT 
vytvárajú, čo by umožnilo zabrániť odlivu pracovných miest do krajín s nízkymi mzdami; 

21. berie na vedomie, že je naliehavo potrebné na úrovni EÚ prijať opatrenia na odstránenie 
prekážok rozvoja sietí ďalšej generácie (NGN);

22. berie na vedomie, že uplatňovanie ICT v oblastiach, ako sú jazykové a dobročinné 
technológie, je prirodzene na Spoločenstve a má tiež veľký potenciál na globálnej úrovni; 
naliehavo žiada EÚ a členské štáty, aby podporovali výskum v týchto oblastiach; 

23. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby hľadali konkrétne spôsoby na podporu 
sieťového prepojenia všetkých hlavných činiteľov (veľké podniky a MSP, verejné orgány 
a výskumné zariadenia) a zvýšenie ich príležitostí na zapojenie do realizácie a využívania 
projektov; 

Cieľ 3: Jednotná európska informačná spoločnosť

24. naliehavo žiada členské štáty, aby prostredníctvom svojich národných reformných 
programov definovali priority informačnej spoločnosti a aby každoročne podávali správu 
o pokroku týchto programov; 
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25. pripomína, že sociálne zabezpečenie, zdravie a blahobyt sú kľúčovými sektormi pri 
rozvoji informačnej spoločnosti; 

26. berie na vedomie, že verejné služby a verejná správa hrajú v národnej a podnikateľskej 
aktivite dôležitú úlohu; zdôrazňuje dôležitosť rozvoja národných verejných služieb, 
eGovernmentu a bezpečnosti údajov; 

27. pripomína, že pri podpore účasti je tiež potrebné investovať do tých schopností, ktoré 
Európania potrebujú na fungovanie v informačnej spoločnosti; žiada špecifické aktivity na 
rozvoj ICT schopností; 

28. berie na vedomie, že kvôli starnutiu európskej demografickej štruktúry je potrebné 
investovať do plánovania produktov, najmä do zásady „dizajn pre všetkých“, a 
predovšetkým do všetkých vhodných riešení v oblasti technológií, služieb a životného 
prostredia; žiada, aby sa zvlášť zohľadnili potreby špecifických skupín, ako sú starší ľudia 
či postihnutí; 

29. žiada, aby členské štáty prijali opatrenia na zaistenie prístupu k službám eGovernmentu 
bez ohľadu na miesto, čas či bohatstvo;

30. pripomína, že každý občan EÚ má právo na prístup k podstatným údajom; 

31. zdôrazňuje dôležitosť ochrany súkromia a informačnej bezpečnosti v spoločnosti bežne 
využívajúcej počítače; pripomína, že právna úprava musí zaručiť dôveru občanov a 
podnikov v digitálny obsah a komunikácie; 

32. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a členským štátom.
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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.  
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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 
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. 
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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. 

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 
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itself to the ubiquitous computing society.


