
Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „i2010 — Europejskie

społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

(2006/C 192/05)

KOMITET REGIONÓW,

UWZGLĘDNIAJĄC komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” (COM(2005) 229 końcowy);

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Komisji Europejskiej z dnia 1 czerwca 2005 r. o zasięgnięciu opinii Komitetu
w tej sprawie zgodnie z art. 265 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Prezydium z 12 kwietnia 2005 r., powierzającą opracowanie opinii na ten
temat Komisji ds. Kultury i Edukacji;

UWZGLĘDNIAJĄC strategię lizbońską dążącą do uczynienia do 2010 r. z Unii Europejskiej „najbardziej
konkurencyjnej i dynamicznej oraz opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do zrównoważonego
wzrostu gospodarczego, z większą liczbą lepszych miejsc pracy, o większej spójności społecznej”;

UWZGLĘDNIAJĄC apel skierowany przez Radę Europejską zgromadzoną w Brukseli w dniach 22 — 23
marca 2005 r. do Komisji, by ta bezzwłocznie nadała nową dynamikę strategii lizbońskiej, koncentrując
działania z nią związane na wzroście i zatrudnieniu (1);

UWZGLĘDNIAJĄC konkluzje prezydencji z Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22 — 23 marca
2005 r., według których „istnieje konieczność stworzenia w pełni globalnego społeczeństwa informacyj-
nego opartego na powszechnym stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach
publicznych, MŚP i gospodarstwach domowych. W tym celu inicjatywa i2010 położy nacisk na badania i
innowacje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój przemysłu opartego na tech-
nologiach informacyjnych, bezpieczeństwo sieci i informacji, jak również spójność i interoperacyjność
celem stworzenia przestrzeni informacyjnej bez granic.” (2);

UWZGLĘDNIAJĄC swoją opinię w sprawie komunikatu Komisji „Plan Działania 2005: e-Europa — aktu-
alizacja” (CdR 193/2004 fin) (3);

UWZGLĘDNIAJĄC swoją opinię w sprawie komunikatu Komisji „Szybkie łącza dla Europy: krajowe stra-
tegie łącz szerokopasmowych” (CdR 257/2004 fin) (4);

UWZGLĘDNIAJĄC swoją opinię w sprawie przyszłych uregulowań europejskiej polityki audiowizualnej
(CdR 67/2004 fin) (5);

UWZGLĘDNIAJĄC swoją opinię w sprawie komunikatu Komisji „Nauka i technologia — kluczowe dziedziny
dla przyszłości Europy — Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii” (CdR 194/2004 fin) (6);

UWZGLĘDNIAJĄC swoją opinię perspektywiczną w sprawie roli uniwersytetów w rozwoju lokalnym
i regionalnym w kontekście Europy opartej na wiedzy (CdR 89/2003 fin) (7);
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(1) Konkluzje prezydencji, Rada Europejska w Brukseli, 22-23 marca, 7619/1/05 REV1, punkt 8, http://ue.eu.int/docCen-
ter.asp.

(2) Konkluzje prezydencji, Rada Europejska w Brukseli, 22-23 marca, 7619/1/05 REV1, punkt 18, http://ue.eu.int/
docCenter.asp.

(3) Dz.U. C 71 z 22.03.05 r., str. 59.
(4) Dz.U. C 71 z 22.03.05 r., str. 55.
(5) Dz.U. C 318 z 22.12.2004 r., str. 27.
(6) Dz.U. C 71 z 12.3.2005 r., str. 22.
(7) Dz.U. C 73 z 23.3.2005 r., str. 55.



UWZGLĘDNIAJĄC swoją opinię (CdR 252/2005 rev. 2) przyjętą dnia 7 grudnia 2005 r. przez Komisję
ds. Kultury i Edukacji (sprawozdawca: Théodoros GEORGAKIS burmistrz Ilioupoli, (EL/PSE)),

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

1. technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) mogą w znacznym stopniu przyczynić się, bezpo-
średnio i pośrednio, do realizacji celów strategii lizbońskiej,

2. ambitne, szerokopasmowe połączenia oparte na równych prawach i na dostępie cyfrowym bez
dyskryminacji w ramach infrastruktury informacyjnej na skalę europejską powinny odgrywać istotną
rolę w łączeniu całej Europy, państw członkowskich UE oraz wszystkich przyszłych krajów kandy-
dujących, miast, gmin wiejskich, przedsiębiorstw i obywateli,

3. istotne są inwestycje w badania i innowacyjność; w związku z tym należy je zwiększyć, tak aby
sektor ICT nadal przyczyniał się do wzrostu i zatrudnienia,

4. szczególną wagę ma stworzenie skutecznej i nowoczesnej struktury informacyjnej dla nowych i już
istniejących przedsiębiorstw, a także dla odnowionych służb publicznych,

5. równość szans w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego powinna znaleźć się wśród praw obywa-
teli europejskich w zakresie dostępu do sieci i usług, niezależnie od kategorii użytkownika, statusu
społecznego i położenia geograficznego,

6. infrastruktury informacyjne powinny być planowane i zarządzane w taki sam sposób jak dystrybucja
wody i elektryczności,

przyjął na swojej 63. sesji plenarnej w dniach 15 — 16 lutego 2006 r. (posiedzenie z dnia
16 lutego r.) następującą opinię:

1. Stanowisko Komitetu Regionów

Uwagi ogólne

Komitet Regionów

1.1 docenia syntetyczny i jasny charakter analizy i wnio-
sków Komisji zawartych w komunikacie „i2010 — Europejskie
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,

1.2 podpisuje się pod stwierdzeniem, że wiedza, badania i
innowacyjność są siłą napędową trwałego wzrostu,

1.3 zdecydowanie popiera ideę, że jednym z głównych
zadań powinno być budowanie społeczeństwa informacyjnego
wolnego od wykluczenia;

1.4 potwierdza tezę, według której ICT są czynnikiem
napędzającym wzrost i zatrudnienie, na co wskazują szcze-
gólnie wskaźniki statystyczne wykazujące, że technologiom
tym można przypisać 25 % wzrostu PKB w Unii Europejskiej i
40 % wzrostu wydajności,

1.5 zauważa, że szybko postępuje cyfrowa konwergencja
usług, sieci, urządzeń i mediów, co powoduje poszerzenie
kanałów dostępu obywateli do bogactw świata cyfrowego,

1.6 zwraca uwagę, że konwergencja społeczna i prawne
określenie ram organizacyjnych ułatwi osiągnięcie konwer-
gencji cyfrowej,

1.7 popiera strategię i2010 dla społeczeństwa informacyj-
nego oraz główne kierunki i priorytety tych działań,

1.8 przyznaje, że strategia i2010 służy sprawie otwartej i
konkurencyjnej gospodarki cyfrowej i że zawiera ona troskę o
jakość i o zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

1.9 podkreśla wagę trzech priorytetów określonych w stra-
tegii i2010 i popiera:

— ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informa-
cyjnej,

— wzmocnienie innowacji i inwestycji w badania,

— stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa
informacyjnego wolnego od wykluczenia społecznego i
stawiającego na pierwszym miejscu lepszy poziom usług
publicznych i jakość życia,

1.10 wyraża przekonanie, że inicjatywa i2010 przyczyni
się do poprawy jakości życia obywateli i, ogólnie, społeczeń-
stwa.

W odniesieniu do jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej,

Komitet Regionów

1.11 popiera aktywne podejście w polityce Komisji Europej-
skiej, gdyż uważa, że sektor ICT w Unii Europejskiej posiada
olbrzymi potencjał, który należy wykorzystać; jednolity rynek
europejski o jednolitych zasadach w każdym Państwie, oferuje
przedsiębiorstwom szczególnie korzystne warunki,

1.12 podkreśla konieczność uznania i wyraźnego stwier-
dzenia roli szczebla regionalnego i lokalnego w realizacji stra-
tegii i2010.

1.13 z satysfakcją odnotowuje wysiłki czynione celem
podjęcia wielkich wyzwań, zaznaczając jednocześnie, że osiąg-
nięte wyniki będą oceniane głównie na podstawie proponowa-
nych planów działań,
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1.14 podkreśla, że dla wzrostu szybkości usług szerokopas-
mowych na terenach opóźnionych cywilizacyjnie i z proble-
mami strukturalnymi konieczne są znaczące środki z funduszy
strukturalnych, natomiast dla zapewnienia bogactwa mate-
riałów cyfrowych, interoperacyjności i bezpieczeństwa
wymiany danych trzeba przeznaczyć znaczne środki
z programów badań i rozwoju;

1.15 uważa, że dostęp do sieci szerokopasmowych wysokiej
jakości po przystępnych cenach jest jednym z głównych para-
metrów określających jakość usług dla obywateli, w szczegól-
ności poprzez poprawę jakości usług oferowanych przez
lokalne władze, ułatwiając jednocześnie małym i średnim
przedsiębiorstwom rozpowszechnianie ich produktów; Można
oczekiwać w szczególności, że regiony oddalone od centrum,
szczególnie regiony peryferyjne osiągną znaczne korzyści z
szerszego i szybszego dostępu do usług szerokopasmowych;

1.16 zwraca uwagę na szczególne zainteresowanie
społeczne kwestiami ochrony konsumentów i danych osobo-
wych, co trzeba będzie wziąć pod uwagę w trakcie przygoto-
wywania strategii i zasad działania rynku ICT,

1.17 wyraża w związku z tym przekonanie, że nowe
usługi i zastosowania w dziedzinie ICT muszą być w każdym
wypadku zgodne z zasadami ochrony danych i jednocześnie
zapewniać konsumentom stałą możliwość kontroli nad tym, w
jaki sposób ich dane osobowe są przetwarzane; „uświadomieniu
wszystkim potrzeby stosowania środków ochronnych”, które
jest jedną z propozycji zawartych w komunikacie (8), powinny
towarzyszyć solidniejsze gwarancje,

1.18 kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo
wymiany danych, na walkę z nielegalnymi i szkodliwymi treś-
ciami w sieci oraz na i konieczność zapewnienia przez UE
usług i komunikacji wysokiej jakości po przystępnych cenach,
gwarantujących spójność terytorialną na całym obszarze UE, ze
szczególnym uwzględnieniem regionów oddalonych od
centrum i regionów peryferyjnych;

1.19 uważa, że zawartość pojawiających się nowych usług i
mediów cyfrowych nie powinna podlegać jedynie kryteriom
ekonomicznym, lecz że powinna ona zależeć od potrzeb
społecznych i kulturalnych,

1.20 wzywa do utworzenia parków naukowych i stwo-
rzenia odpowiednich ram dla inwestycji dokonywanych przez
małe i średnie przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do innowacji i inwestycji w badania,

Komitet Regionów

1.21 zdecydowanie popiera działania zalecane przez
Komisję Europejską celem podniesienia intensywności i jakości
badań w zakresie ICT prowadzonych w Europie; należy jednak
zagwarantować przetworzenie zdobytej wiedzy celem konkret-
nego spożytkowania osiągniętych wyników tak, by korzystał z
nich cały przemysł europejski, oraz by postęp w osiąganiu
celów lizbońskich był widoczny we wszystkich regionach;

1.22 uważa, że konieczne jest przyznanie badaniom wyso-
kiego budżetu na okres 2007 — 2013, „nawet jeśli pozostałe
części składowe planów budżetowych [na ten okres] uległyby
zmianie” (9),

1.23 zauważa, że choć przekształcenie wyników badań w
konkretne produkty stanowi podstawowe zadanie w każdej
gospodarce i w odniesieniu do każdej technologii, to należy
starannie uwzględnić specyfikę sektora ICT; Konieczność ta
wynika głownie z faktu, że nowe technologie oparte na ICT
mają wpływ na funkcjonowanie samorządów lokalnych
i regionalnych (administracja elektroniczna) oraz na sposób, w
jaki organizują one swe zadania i w jaki się z nich wywiązują
(w świadczeniu różnorakich usług dla osób, we współzarzą-
dzaniu dziedzictwem kulturalnym i przyrodniczym, we współ-
zarządzaniu lokalnymi sieciami i infrastrukturami transportu,
nauki z zastosowaniem technologii cyfrowych, świadczeń lekar-
skich on-line, telepracy itp.).

1.24 przypomina, że ICT są podstawowym elementem
lepszej koordynacji i współpracy na różnych polach między
administracją publiczną na szczeblach: lokalnym, regionalnym,
krajowym i europejskim, a także między nimi a obywatelami i
podmiotami prywatnymi w Europie; poza tym ICT stwarzają
oczywistą sposobność poprawy jakości usług publicznych.

W odniesieniu do stworzenia integracyjnego społeczeństwa informacyj-
nego, wolnego od wykluczenia społecznego i stawiającego na pierw-
szym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia,

Komitet Regionów

1.25 podkreśla konieczność zachowania równowagi
między pozytywnymi skutkami gospodarczymi ICT, a ewen-
tualnymi konsekwencjami społecznymi, prawnymi i kultural-
nymi ich wprowadzania w życie obywateli europejskich;
wynika stąd konieczność łączenia strategii w dziedzinie tych
technologii z politykami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych, młodzieży i edukacji;

1.26 zgadza się z opinią, że ICT mogą przyczynić się do
podniesienia jakości życia, i że ich upowszechnienie może
poprawić świadczone obecnie usługi w zakresie zdrowia oraz
ułatwić tworzenie nowych, co w rezultacie ogólnie polepszy
stan zdrowia obywateli i ułatwi im dostęp do usług zdrowia
publicznego;

1.27 wychodzi z założenia, że zastosowanie ICT jako
nowej „techniki kulturalnej”, uzupełniającej czytanie i pisanie,
może doprowadzić do spadku wartości tradycyjnych źródeł i
kanałów informacji (gazety, korespondencja); jeśli chcemy
zachować te podstawowe kompetencje, trzeba będzie zadbać,
by uczenie się przy pomocy ICT stanowiło uzupełnienie
klasycznych sposobów komunikacji, a nie by je zastępowało,

1.28 kładzie szczególny nacisk na konieczność poszano-
wania różnorodności kulturalnej i językowej; fakt, że sektor
ICT używa jednego tylko dominującego języka (10) nie może
stanąć na drodze konieczności udostępnienia obywatelom
poszczególnych usług w innych językach i poszanowania
wielości kultur i języków,
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(8) Str. 6 komunikatu.

(9) CdR 194/2004, punkt 1.6 (opinia Komitetu Regionów w sprawie
przyszłości europejskich badań naukowych; sprawozdawca:
Jyrki Myllyvirta).

(10) Ocenia się, że 80 % zawartości sieci światowej powstało w języku
angielskim (źródło: www.englishenglish.com).



1.29 zauważa, że niezbędne jest dokonanie cyfrowego
zapisu pisemnego dziedzictwa europejskiego celem zachowania
go dla przyszłych pokoleń; operacji tej należy dokonać
w stosunku do wszystkich języków, regionów i państw Europy,

1.30 podkreśla, że korzystanie z ICT powinno łączyć się ze
znacznym wzrostem produktywności oraz konkurencyjności,
co oznacza duże korzyści dla społeczeństwa;

1.31 popiera trzy priorytety określone dla ICT: potrzeby
starzejącego się społeczeństwa, bezpieczny i czysty transport
oraz różnorodność kulturowa i językowa.

1.32 kładzie nacisk na użycie ICT jako „instrumentu socjal-
nego”. W związku z tym konieczne jest powiązanie strategii w
dziedzinie ICT ze wspólnotową polityką społeczną.

1.33 opowiada się za tworzeniem wirtualnych bibliotek i
muzeów o cyfrowej zawartości, poświęconych dziedzictwu
historycznemu oraz kulturalnemu i ogólnie dostępnych,

1.34 jest zwolennikiem promowania dialogu cyfrowego
(teledoradztwo), mającego na celu dzielenie się propozycjami,
punktami widzenia, pomysłami, uwagami i dobrymi prakty-
kami między krajami, regionami i, ogólnie, podmiotami społe-
czeństwa obywatelskiego.

2. Zalecenia Komitetu Regionów Komitet Regionów

Komitet Regionów

2.1 sugeruje Komisji i państwom członkowskim, by w
problematyce i2010 położyły szczególny akcent i umieściły
wśród pierwszoplanowych priorytetów decentralizację i
zarządzanie

— politykami,

— planami działania,

— środkami finansowymi

z korzyścią dla samorządów lokalnych i regionalnych, celem
stworzenia infrastruktury i usług wspierających rozwój i jakość
życia obywateli w regionach,

2.2 zaleca Komisji, by podjęła wysiłki celem opracowania i
stosowania wskaźników dostarczających porównywalnych

obrazów i oceny rozpowszechniania i używania ICT
w regionach celem stałego wyciągania pożytecznych i niezbęd-
nych wniosków, tak by umożliwić przyjęcie działań na rzecz
konwergencji społeczno-gospodarczej i technologicznej
regionów,

2.3 wyraża życzenie zapoznania się z wynikami i wnio-
skami raportu na temat strategii i2010, który w pewnym
momencie ma zostać opublikowany, oraz wypowiedzenia się
na ich temat,

2.4 radzi Komisji, by w trakcie opracowywania planów
działania uwzględniła fakt, że znaczna część przemian w
omawianej dziedzinie pochodzi z sektora gier, co zmusza do
przyznania odpowiedniej wagi kwestii jakości tych przemian i
ich skutków dla społeczeństwa, a w szczególności młodego
pokolenia,

2.5 domaga się od Komisji całkowitego włączenia go do
inicjatyw, których celem będzie rewizja i dostosowanie przy-
jętej i wdrażanej strategii;

2.6 informuje Komisję o zamiarze wszczęcia dodatkowych
procedur skierowanych do państw członkowskich, aby
skutecznie wspomagały one inicjatywę i2010 i przystosowały
ich krajowe plany reform, w tym w dziedzinie ICT, głównie
celem wspierania regionów, a zwłaszcza i regionów oddalo-
nych od centrum, regionów peryferyjnych, wiejskich oraz
społeczności wyspiarskich, którym społeczno-ekonomiczne
korzyści płynące z rozwoju technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych przynieść mogą najwięcej pożytku.

2.7 sugeruje Komisji, by poświęciła szczególną uwagę
regionom o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego tak,
by mogły one skorzystać z możliwości rzeczywistej konwer-
gencji stwarzanych przez ICT i uniknęły zagrożenia wyklucze-
niem, jakie technologie te niosą ze sobą dla tych, którzy nie
mają do nich dostępu.

Podsumowując, Komitet Regionów uważa i podkreśla, że
konieczne jest bezkonfliktowe rozwijanie i utrzymywanie
stałego dialogu na temat strategii „i2010 — Europejskie społe-
czeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.
Konieczność ta wynika z szybkości przemian technologicznych
i z potrzeb, jakie one stale wywołują.

Bruksela, 16 lutego 2006 r.

Przewodniczący

Komitetu Regionów
Michel DELEBARRE
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