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27.
poziva, naj revizija sheme pomoči kmetom na območjih z omejenimi možnostmi poteka skupaj s
splošno razpravo o reformi SKP, s čimer bi zagotovili skladnost pri oblikovanju nove sheme za podporo
kmetom, zlasti v zvezi z enotnim plačilom;
28.
se zaveda posledic, ki bi jih lahko imela ponovna opredelitev vmesnih območij z omejenimi
možnostmi za oblikovanje pomoči iz skupne kmetijske politike, zato poziva Komisijo, naj upošteva vsa
mnenja, ki so jih na javnem posvetovanju izrazile zadevne države članice ter regionalni in lokalni organi;
29.
zahteva, da se zaščiti evropski proračun za razvoj podeželja in poziva države članice, naj v celoti
izkoristijo možnosti sofinanciranja za območja z omejenimi možnostmi, saj je to ena najučinkovitejših in
najpomembnejših shem za razvoj podeželja;
30.
naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru ter Odboru regij.

Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.eu
P7_TA(2010)0133
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu
(2009/2225(INI))
(2011/C 81 E/08)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij z naslovom Poročilo o digitalni konkurenčnosti Evrope. Glavni dosežki strategije
i2010 v obdobju 2005–2009 (KOM(2009)0390),
— ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij o čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki v EU (KOM(2009)0557),
— ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2006 o evropski informacijski družbi za rast in
zaposlovanje (1),
— ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2007 o evropski politiki radijskega spektra (2),
— ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2007 o oblikovanju evropske politike na širokopa
sovnem področju (3),
— ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. junija 2007 o zaupanju potrošnikov v digitalno okolje (4),
— ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,
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— ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za notranji trg
in varstvo potrošnikov in Odbora za kulturo in izobraževanje (A7-0066/2010),

A. ker so informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) prodrle v praktično vse pore našega življenja in
so neločljivo povezane z našo željo po uspešnem in konkurenčnem gospodarstvu, ohranitvi okolja in
bolj demokratični, odprti in vključujoči družbi,

B. ker mora Evropa prevzeti vodilno vlogo pri ustvarjanju in uporabi IKT ter državljanom in podjetjem v
Evropi zagotoviti večjo vrednost; ker uporaba IKT prispeva k podpiranju sedanjih strukturnih izzivov za
dosego trajnostne gospodarske rasti,

C. ker bo Evropa ugodnosti te digitalne revolucije lahko izkoristila zgolj, če bodo vsi državljani EU
vključeni vanjo in jim bo dana moč, da v novi digitalni družbi polno sodelujejo in da bo človek v
temelju političnega delovanja; ker digitalne revolucije ne moremo več obravnavati kot evolucijo indu
strijske preteklosti, ampak prej kot temeljito spremembo,

D. ker bi moral biti razvoj digitalne družbe vključujoč in dostopen za vse državljane EU, podpirati pa bi ga
morala učinkovita politika, ki bi si prizadevala za premostitev digitalne vrzeli v EU in bi več državljanom
nudila e-znanje, s katerim bi lahko v polnosti izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo IKT,

E. ker širokopasovni dostop kljub temu, da je na voljo več kot 90 % prebivalcev EU, uporablja le 50 %
gospodinjstev,

F. ker so konkurenčni komunikacijski trgi pomembni, da se uporabnikom zagotovi kar največje ugodnosti
glede izbire, kakovosti in dostopnosti cen,

G. ker je potencial Evrope neločljivo povezan z znanji njenega prebivalstva, delovne sile in organizacij, ker
se brez usposobljenosti lahko pridobi samo omejena gospodarska in socialna dodana vrednost infor
macijskih in komunikacijskih tehnologij ter infrastruktur,

H. ker je lahko IKT izjemno močno orodje pri prizadevanjih za pozitiven in trajnostni razvoj v državah po
svetu ter za boj proti revščini ter socialnim in ekonomskim razlikam,

I. ker državljani ne bodo vzajemno komunicirali, prosto izražali svojega mnenja in opravljali prenosov, če
ne bodo dovolj zaupali zakonodajnemu okviru novega digitalnega prostora; ker je zagotovitev in
spoštovanje temeljnih pravic v tem okviru bistven pogoj za zaupanje državljanov; ker je zagotavljanje
varstva pravic intelektualne lastnine in drugih pravic osnovni pogoj za zaupanje podjetij,

J. ker se je kibernetska kriminaliteta, kot so napeljevanje k izvedbi terorističnih napadov, kazniva dejanja iz
sovraštva in otroška pornografija, zelo povečala in ogroža posameznike, tudi otroke,

K. ker evropski kulturni in ustvarjalni sektor nimata bistvene vloge le pri spodbujanju kulturne raznolikosti,
pluralizma medijev in participativne demokracije v Evropi, ampak sta tudi glavno gonilo trajnostne rasti
in oživitve gospodarstva v Evropski uniji; ker je treba v razpravi o vzpostavitvi enotnega trga za sektor
ustvarjalnih vsebin posebno pozornost nameniti kulturnim in jezikovnim posebnostim,
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L. ker so evropska demokratična družba, sodelovanje državljanov v javnih razpravah in dostop do infor
macij v digitalnem svetu odvisni od močnega in konkurenčnega medijskega sektorja kot četrtega stebra
demokracije,

M. ker je pomanjkanje napredka pri ustvarjanju, razširjanju in uporabi IKT razlog za zamude v rasti in
produktivnosti ter ker imajo mlada podjetja z visokim potencialom rasti na področju inovacij IKT velike
težave pri zagotavljanju trajnostnega položaja na trgu,

N. ker morata zasebni in javni sektor vlagati v nove inovativne platforme in storitve, kot so npr. računalni
štvo v oblaku, e-zdravje, pametni merilniki, pametna mobilnost itd.; ker se bo z okrepitvijo enotnega
evropskega trga povečalo zanimanje za vlaganje v evropsko gospodarstvo in trge, kar bo privedlo do
nadaljnje ekonomije obsega,

O. ker enotni digitalni trg za spletne in komunikacijske storitve v Evropi še ne deluje v celoti; ker razdr
obljena pravila na nacionalni ravni močno ovirajo prost pretok digitalnih storitev in čezmejnega etrgovanja; ker bo raba naprednih storitev in aplikacij IKT evropskim podjetjem in javnim storitvam
prinesla gospodarske in socialne koristi,

P. ker je razkorak med domačim in čezmejnim e-trgovanjem vse večji, kljub temu da je internet najhitreje
rastoči maloprodajni kanal; ker sporočilo Komisije o čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki v
EU (KOM(2009)0557) ugotavlja, da obstaja za državljane in podjetja v EU precej možnosti za občutne
prihranke z uporabo čezmejnega e-trgovanja,

1.
poziva Komisijo, naj pripravi predlog za ambiciozno digitalno agendo in akcijski načrt, ki bo
omogočil, da bo Evropa napredovala v smeri odprte in napredne digitalne družbe, ki vsem državljanom
EU ponuja gospodarske, socialne in kulturne možnosti; predlaga, naj se nova digitalna agenda imenuje
agenda 2015.eu in naj temelji na modelu učinkovite spirale delovanja 2015.eu;

2.
poudarja, da je pomembno, da se nadaljujejo prizadevanja, da bi vsi državljani in potrošniki imeli
dostop do stacionarnih in mobilnih širokopasovnih povezav kjer koli, tudi z ohranjanjem konkurenčnosti,
ki koristi potrošnikom; poudarja, da je za to potrebna usmerjena politika, ki bo podpirala konkurenco,
učinkovita vlaganja v izgradnjo in krepitev dostopovne infrastrukture ter inovacije, povezane z njo, vsem
državljanom pa potrošniško izbiro dostopa po pravičnih pogojih in konkurenčnih cenah, ne glede na
njihovo lokacijo, kar bo zagotovilo, da ne bo noben evropski državljan izključen;

3.
meni, da je treba do leta 2013 vsakemu gospodinjstvu v EU omogočiti dostop do širokopasovnega
interneta po konkurenčnih cenah; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uporabo vseh razpolo
žljivih političnih instrumentov, da se omogoči širokopasovna povezava za vse evropske državljane, vključno
z uporabo evropskih strukturnih skladov in digitalne dividende za povečanje pokritosti z mobilno široko
pasovno povezavo in izboljšanje njene kakovosti; poziva države članice, naj dajo nov zagon evropski
strategiji za hitri širokopasovni dostop, zlasti s posodobitvijo nacionalnih ciljev za pokritost s hitrim
širokopasovnim dostopom;

4.
poudarja, da so pravila o državni pomoči nekoliko dvoumna, kar lahko vpliva na širokopasovne
storitve, ki jih podpira Skupnost, zlasti glede možnosti javnih organov, da utrdijo lastne spletne zahteve
kot podlago za nova vlaganja; poziva Komisijo, naj nemudoma pristopi k reševanju teh problemov;
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5.
opozarja, da je treba posebno pozornost nameniti podeželskim območjem, ki jih je prizadela indu
strijska tranzicija, ter regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih
razmer, zlasti najbolj oddaljenim regijam; meni, da so ustrezna rešitev, ki bo za državljane v teh regijah
zagotovila učinkovito nudenje in dostop do širokopasovnega interneta v sprejemljivem časovnem okviru in
z razumnimi stroški, brezžične tehnologije, vključno s sateliti, ki omogočajo takojšnjo in splošno razširjeno
povezanost s temeljnimi internetnimi storitvami;

6.
opozarja, da obvezne univerzalne storitve ustrezajo minimalnemu naboru storitev določene kakovosti,
do katerega bi morali imeti dostop vsi končni uporabniki po dostopnih cenah, brez izkrivljanja konkurence
in dodatnih bremen za potrošnike in ponudnike; poziva Komisijo, naj nemudoma opravi dolgo pričakovan
pregled univerzalnih storitev;

7.
poudarja, da je treba invalidnim končnim uporabnikom zagotoviti dostop na enaki ravni, kot je na
voljo drugim končnim uporabnikom, kot je Evropski parlament pozval v svojem pregledu direktive o
univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov; poziva Komisijo, naj v agendi 2015.eu dosledno upošteva
potrebe invalidnih uporabnikov;

8.
poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka, s katero bi preučila, kako uresničiti prenosljivost številk po
vsej EU;

9.
poudarja, da je pomembno, da Evropa ostane svetovna mobilna celina in da se zagotovi, da bo 75 %
mobilnih naročnikov do leta 2015 uporabljalo mobilne širokopasovne povezave in imelo dostop do
brezžičnih storitev visoke hitrosti;

10.
opozarja na potrebo po pospeševanju usklajene izrabe spektra digitalne dividende na nediskrimina
toren način, ne da bi se ob tem ovirale obstoječe in razširjene storitve radiodifuzije;

11.
poziva Komisijo, naj prek odbora za radijski spekter določi praktične in tehnične zahteve, ki bodo
zagotovile pravočasno razpoložljivost spektra ob zadostni prožnosti, kar bo omogočilo uporabo novih
tehnologij in storitev, kot je mobilni širokopasovni dostop; poziva Komisijo, naj poroča o konkurenčnosti
in tržnem razvoju spektra;

12.
poudarja potrebo po dodatni oceni in raziskovanju morebitnih motenj med obstoječimi in prihod
njimi uporabniki spektra, da se omilijo možni negativni učinki na potrošnike;

13.
meni, da bi si države članice morale prizadevati za uresničitev cilja, da bi bilo do leta 2015 50 % (do
leta 2020 pa 100 %) gospodinjstev EU povezanih na zelo hitra omrežja, ki omogočajo zanesljivo in
izboljšano uporabniško izkušnjo, skladno s pričakovanji in potrebami potrošnikov; opozarja, da je za
uresničitev teh ciljev nujen ustrezen politični okvir, ki bo omogočil zasebne naložbe, ohranjanje konkure
nčnosti in večjo izbiro za potrošnike;

14.
poziva države članice, naj še pred potekom roka prenesejo novi regulativni okvir za elektronske
komunikacije, ga v celoti izvajajo in ustrezno pooblastijo nacionalne regulatorje; poudarja, da novi okvir
zagotavlja predvidljivo in dosledno zakonodajno okolje, ki spodbuja naložbe in konkurenčne trge za
omrežja, proizvode in storitve IKT, kar prispeva k okrepljenemu enotnemu trgu za storitve informacijske
družbe; vztraja, da je treba pri kakršnih koli smernicah za izvajanje telekomunikacijskega svežnja kar zadeva
dostop naslednje generacije v celoti uveljaviti koncepte, ki jih uvajajo direktive za pospešitev uporabe teh
omrežij;
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15.
meni, da je treba povečati učinkovitost regulativnega sodelovanja, tako da se zagotovi čim hitrejši
začetek polnega delovanja organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije;
16.
poziva zainteresirane strani, naj sprejmejo odprte modele uporabe telekomunikacijskih omrežij, kar
bo pomagalo spodbuditi inovacije in povečati povpraševanje;
17.
opozarja, da morajo biti zakonski predpisi pregledni in predvidljivi, in poziva Komisijo, naj pri
pripravi zakonodajnih in nezakonodajnih pobud še naprej upošteva načela bolje oblikovanih predpisov,
zlasti z usmerjenimi in pravočasnimi ocenami učinka;
18.
opozarja, da sta medobratovalnost in dostopnost medsebojno povezani in predstavljata temelj, na
katerem bo zgrajena učinkovita informacijska družba, zato da bodo izdelki, infrastrukture in storitve
medsebojno delovali in Evropejcem omogočali dostop do storitev in podatkov, neodvisen od vrste
programske opreme, ki jo uporabljajo;
19.
vztraja, da je digitalna kompetenca ključnega pomena za vključujočo digitalno družbo in da bi morali
vsi državljani EU imeti možnost in spodbude, da razvijejo ustrezno računalniško znanje; poudarja, da lahko
digitalna kompetenca prikrajšanim ljudem (tj. starejšim osebam in osebam z nizkimi dohodki) pomaga pri
vključevanju v družbo; poziva Komisijo in države članice, naj se spopadejo z razlikami pri digitalni pisme
nosti in uporabi interneta med različnimi družbenimi skupinami, s tako imenovanim nastajajočim drugim
digitalnim razkorakom; poudarja, da je bistveno, da do leta 2015 zmanjšamo primanjkljaje v digitalni
pismenosti in kompetenci za polovico;
20.
poziva k spoštovanju preglednosti, dostopnosti in enakih možnosti pri uporabi sistemov IKT, da bi
povečali njihovo uporabniško prijaznost za kar največ evropskih državljanov;
21.
poudarja, da morajo, po potrebi s pomočjo regionalne in kohezijske politike, do leta 2013 vse
osnovne in srednje šole imeti zanesljivo, kakovostno internetno povezavo, do leta 2015 pa visokohitrostno
internetno povezavo; poudarja, da bi morala postati usposabljanje na področju IKT in e-učenje sestavni del
dejavnosti vseživljenjskega učenja z omogočanjem boljših in dostopnih programov za izobraževanje in
usposabljanje;
22.
priznava, kako pomembno je e-učenje kot metoda izobraževanja, prilagojena inovacijam IKT, s
katero se lahko zadosti potrebam oseb s težavami pri dostopu do običajnih načinov izobraževanja, poudarja
pa, da je izmenjava informacij med učitelji, učenci in drugimi zainteresiranimi stranmi temeljni pogoj; meni,
da je treba spodbujati tudi mednarodno izmenjavo, da bi izobraževalne ustanove ponovno prevzele pome
mbno vlogo pri spodbujanju razumevanja med narodi;
23.
priporoča, naj se v izobraževalne sisteme uvede pojem digitalne pismenosti, in sicer že na predšolski
stopnji vzporedno s tujimi jeziki, s čimer bi kar najbolj zgodaj dobili vešče uporabnike;
24.
poudarja, da je treba državljane EU opremiti z digitalnimi veščinami, da bodo lahko v celoti izkoristili
vključenost v digitalno družbo; ponovno poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo znanje, spretnosti,
kompetence in ustvarjalnost evropske delovne sile ustrezali najvišjim globalnim standardom in se bodo
nenehno posodabljali; meni, da bi morali biti digitalna pismenost in kompetenca osrednji vidik politik EU,
saj sta glavno gonilo evropske inovativne družbe;
25.
predlaga, naj se začne akcijski načrt za digitalno pismenost in vključenost na ravni EU in držav
članic, ki mora obsegati zlasti: posebne možnosti usposabljanja za digitalno pismenost za brezposelne in
skupine, ki jim grozi izključenost; spodbude za pobude zasebnega sektorja, ki bi ponujale računalniška
izobraževanja vsem uslužbencem; pobudo „s pametjo na splet“, ki bo vse učence, vključno s tistimi, ki so
vključeni v vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje, seznanila z varno uporabo IKT in spletnih
storitev; in skupni sistem podeljevanja spričeval za IKT na ravni EU;
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26.
poziva države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje mladih strokovnjakov, naj si
izberejo poklic na področju IKT; poziva države članice, naj v tem času v nacionalnih izobraževalnih
programih za učence osnovnih šol večji poudarek namenijo naravoslovnim predmetom, kot sta matematika
in fizika; meni, da je treba zaradi dejanske in nujne potrebe po ukrepih, s katerimi bi lahko tudi kratko- in
srednjeročno zadostili potrebam po znanju IKT v Evropi, zagotoviti boljšo zbirko podatkov za spremljanje
e-znanja; poziva institucije EU, naj z nadaljnjimi ukrepi ustvarijo to zbirko podatkov;

27.
poudarja, da je treba državljane EU ozavestiti o njihovih temeljnih digitalnih pravicah in obveznostih
v evropski listini državljanskih in potrošniških pravic v digitalnem okolju; meni, da bi ta listina morala
utrditi pravni red Skupnosti in vključevati zlasti pravice uporabnikov v zvezi z varstvom zasebnosti, varstvo
ranljivih uporabnikov in zaščito digitalnih vsebin ter zagotavljati ustrezno medobratovalnost; ponovno
poudarja, da je treba pravice v digitalnem okolju obravnavati v splošnem okviru temeljnih pravic;

28.
izraža trdno prepričanje, da je varovanje zasebnosti temeljna vrednota in da morajo vsi uporabniki
imeti možnost nadzorovati svoje osebne podatke, tudi pravico biti pozabljen; poziva Komisijo, naj upošteva
vprašanja o varstvu podatkov in zasebnosti in predvsem specifične potrebe mladoletnih in mladih odraslih
glede teh vprašanj; poziva Komisijo, naj predloži predlog za prilagoditev direktive o varstvu podatkov
današnjemu digitalnemu okolju;

29.
poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za izboljšanje digitalne varnosti,
boj proti kibernetski kriminaliteti in neželeni pošti, da bi se povečalo zaupanje uporabnikov in bi se
kibernetski prostor Evropske unije zavaroval pred vsemi vrstami kaznivih dejanj in prestopkov; poziva
Komisijo in države članice, naj se učinkovito vključijo v mednarodno sodelovanje na tem področju ter
ga okrepijo; opominja, da skoraj polovica držav članic še ni ratificirala Konvencije Sveta Evrope o kiber
netski kriminaliteti, in države članice poziva, naj konvencijo ratificirajo in uveljavijo;

30.
poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti varne elektronske iden
tifikacije za vsakogar v Evropi;

31.
vztraja, da je treba ohranjati odprt internet, kjer imajo državljani pravico do dostopa do informacij in
njihove distribucije ter do uporabe želenih aplikacij in storitev, to pa je omogočeno tudi poslovnim
uporabnikom, kot je predvideno v revidiranem regulativnem okviru; poziva Komisijo, organ evropskih
regulatorjev za elektronske komunikacije in nacionalne regulativne organe, naj spodbujajo nevtralnost spleta,
natančno spremljajo uresničevanje te nevtralnosti ter pred koncem leta 2010 poročajo Evropskemu parla
mentu; meni, da bi morala zakonodaja EU ohraniti določbo o izključnem prenosu podatkov iz direktive o etrgovini (2000/31/ES) kot bistveni način za omogočanje proste in odprte konkurence na digitalnem trgu;

32.
poudarja, da so pluralizem, svoboda tiska in spoštovanje kulturne raznolikosti temeljne vrednote in
končni cilji Evropske unije; zato poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bodo te vrednote in cilji
spoštovani v vseh predlaganih politikah EU;

33.
odobrava hitro izvajanje zakonodaje o gostovanju; poudarja, da je treba še naprej nenehno spremljati
cene mobilnega gostovanja v EU, kot tudi cene gostovanja za prenos podatkov; poziva organ evropskih
regulatorjev za elektronske komunikacije, naj izvede neodvisno analizo drugih metod (razen regulacije cen),
ki bi jih lahko uporabili za vzpostavitev konkurenčnega notranjega trga gostovanja; poziva Komisijo, naj na
podlagi analize organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in svojega pregleda pred letom
2013 predlaga dolgoročno rešitev vprašanja gostovanja, da bi se zagotovil učinkovit, potrošnikom prijazen
in konkurenčen trg gostovanja, ki bi omogočal nižje cene;
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34.
poudarja, da lahko digitalne storitve prispevajo, da bo Evropa v celoti izkoristila notranji trg; poziva k
učinkoviti politiki enotnega digitalnega trga, da bodo spletne storitve v Evropi bolj konkurenčne, dostopne,
čezmejne in pregledne, pri čemer bodo zagotavljale najvišjo stopnjo zaščite potrošnikov ter bo odpravljena
krajevna diskriminacija; poziva institucije EU, naj do leta 2013 odpravijo glavne regulativne in upravne ovire
za čezmejne spletne transakcije; poziva Komisijo, naj poglobi svojo sedanjo oceno pravnega reda Skupnosti,
ki zadeva enotni digitalni trg, in naj predlaga ciljno usmerjene zakonodajne ukrepe za odpravljanje največjih
ovir;

35.
poziva k izvedbi študije o usklajenosti predpisov v EU, da bi spodbujali skupni trg s področja
računalništva v oblaku in e-trgovanja;

36.
poziva Komisijo, naj preuči ukrepe za dodatno povečanje preglednosti pogojev čezmejnega spletnega
trgovanja ter učinkovitosti čezmejnega izvrševanja zakonodaje in čezmejnega pravnega varstva; poudarja, da
uspešen razvoj spletne trgovine zahteva učinkovito distribucijo proizvodov in blaga, zato posebej poudarja
potrebo po hitrem izvajanju tretje poštne direktive (2008/6/ES);

37.
meni, da morajo države članice zagotoviti potrebno digitalno okolje za podjetja, zlasti mala in
srednja; poziva države članice k oblikovanju storitve „vse na enem mestu“ za DDV, da bi omogočili
lažjo čezmejno e-trgovino za mala in srednja podjetja ter podjetnike, Komisijo pa poziva, naj podpre
splošno uporabo e-računov;

38.
poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo do leta 2015 vsaj 50 % javnih naročil
opravljenih prek elektronskih sredstev, kot je določeno v akcijskem načrtu, dogovorjenem na ministrski
konferenci o e-upravi v Manchestru leta 2005;

39.
meni, da so direktive, ki tvorijo zakonodajni okvir za informacijsko družbo, sprejete pred skoraj
desetimi leti, zaradi vse bolj zapletenega spletnega okolja, uvajanja novih tehnologij in dejstva, da je vse več
podatkov o državljanih EU obdelanih zunaj EU, zastarele; meni, da se lahko nekatera pravna vprašanja iz
direktiv rešijo s postopnimi posodobitvami, za druge direktive pa bo potrebna temeljitejša revizija, ter da je
treba sprejeti mednarodni okvir za varstvo podatkov;

40.
poudarja potencialno vrednost prehoda na digitalne javne storitve (e-uprava) za državljane in
podjetja, da bi omogočili učinkovitejše in posamezniku prilagojene javne storitve; poziva države članice,
naj z uporabo orodij IKT izboljšajo preglednost in odgovornost delovanja vlade ter prispevajo k bolj
participativni demokraciji, ki bo vključevala vse družbeno-ekonomske skupine, spodbujala osveščenost
novih uporabnikov in krepila zaupanje; poziva države članice, naj razvijejo nacionalne načrte za prehod
na digitalne javne storitve, ki bi vključil cilje in ukrepe, da bi javne storitve bile na voljo na spletu in
dostopne invalidom do leta 2015;

41.
poudarja pomen širokopasovnega dostopa za zdravje evropskih državljanov, saj omogoča uporabo
učinkovitih informacijskih tehnologij s področja zdravja, kar izboljšuje kakovost nege, širi geografski doseg
zdravstvenega varstva na podeželska, otoška, gorska in redko poseljena območja, lajša domačo oskrbo ter
zmanjšuje nepotrebno zdravljenje in drage premestitve bolnikov; poziva, da lahko širokopasovna omrežja
pripomorejo tudi k varstvu evropskih državljanov z omogočanjem in spodbujanjem informacij o javni
varnosti, postopkov, odzivov na katastrofe in obnove;

42.
poudarja, da so IKT še posebej pomembne za invalide, ki bolj kot drugi potrebujejo tehnološko
pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih; meni, da imajo tudi invalidi pravico do enakopravnega sodelovanja v
hitrem razvoju proizvodov in storitev nove tehnologije, saj jim bo to omogočilo udeležbo v vključujoči
informacijski družbi brez ovir;
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43.
poudarja, da je treba razviti „peto svoboščino“, ki bo omogočala prost pretok vsebin in znanja, ter da
je treba do leta 2015 v Evropi razviti usklajen in uporabniku prijazen zakonodajni okvir za dostop do
digitalnih vsebin, ki bi izboljšal gotovost za potrošnike in omogočal doseči pravično ravnotežje med
imetniki avtorskih pravic in dostopom splošne javnosti do vsebin in znanja; poziva EU, naj glede na hitrost
tehnološkega razvoja pospeši razpravo o avtorskih pravicah in analizira vpliv naslova o avtorskih pravicah
EU v skladu s členom 118 Pogodbe o delovanju EU, da bi zagotovili enotno varstvo pravic intelektualne
lastnine v vsej Uniji v spletnem in nespletnem okolju;

44.
priznava, da ima evropski ustvarjalni in kulturni sektor osrednjo vlogo pri spodbujanju kulturne
raznolikosti, medijskega pluralizma in participativne demokracije v Evropi, poleg tega pa je tudi pomembno
gonilo trajnostne rasti v Evropi, zaradi česar ima lahko odločilno vlogo pri gospodarskem okrevanju EU;
priznava, da je treba spodbujati okolje, ki bo še naprej podpiralo ustvarjalni sektor; pri tem poziva Komisijo,
naj v vseh političnih pobudah za digitalno agendo izvaja konvencijo Unesca o zaščiti in spodbujanju
raznolikosti kulturnega izražanja;

45.
poudarja, da bi morala evropska digitalna agenda spodbujati nastajanje in širjenje kakovostnih in
kulturno raznolikih vsebin v EU, s čimer bi vse državljane EU spodbudili k prevzemanju digitalnih tehno
logij, kot je internet, ter kar najbolj povečali kulturne in družbene koristi, ki jih državljanom EU lahko
prinesejo nove tehnologije; priporoča, naj se začne informacijska kampanja na ravni EU, da bi dosegli večjo
ozaveščenost, predvsem z razvojem in širjenjem digitalnih kulturnih vsebin; poziva Evropsko komisijo, naj v
okviru svojega zakonodajnega delovnega programa preuči možnost, da bi državam članicam omogočila
uporabo znižane stopnje DDV za razširjanje kulturnih dobrin na spletu;

46.
poudarja, da internet ponuja številne nove priložnosti za širjenje ustvarjalnih vsebin in dostop do
njih, prinaša pa tudi nove izzive pri varovanju kibernetskega prostora Evropske unije pred novimi vrstami
kaznivih dejanj in prestopkov; ugotavlja, da je treba sankcije, kot eno od možnih orodij na področju
uveljavljanja avtorskih pravic, načeloma najprej usmeriti v komercialne uporabnike in šele nato v posamezne
državljane;

47.
meni, da mora EU spodbujati politiko ponudbe in preučiti ustrezen nadaljnji razvoj licenciranja
avtorskih pravic in pravil potrjevanja ob upoštevanju novih tehnologij, novih sredstev za digitalno izvajanje
in sprememb v vedenju potrošnikov; poziva k boljšemu, učinkovitejšemu in doslednemu preglednemu
upravljanju pravic ter sistemu potrjevanja za glasbena in avdiovizualna dela in k dodatni preglednosti ter
konkurenčnosti med organizacijami, ki upravljajo pobiranje nadomestil;

48.
poudarja, da je treba v novi digitalni agendi več pozornosti nameniti digitalizaciji edinstvene kulturne
dediščine Evrope ter njeni boljši dostopnosti za državljane; poziva države članice, naj zagotovijo primerno
finančno podporo politiki digitalizacije EU, hkrati pa spodbuja Komisijo in države članice, naj poiščejo
ustrezne rešitve za sedanje pravne prepreke;

49.
izraža globoko zaskrbljenost v zvezi s prihodnostjo projekta evropske digitalne knjižnice, če ne bo
prišlo do radikalnih sprememb na področjih digitalnega formata knjižnice, upravljanja, učinkovitosti, izved
ljivosti, uporabnosti in širokega medijskega spremljanja projekta;

50.
meni, da je treba IKT dosledno uvajati in tudi spodbujati, da bi se dosegla visoka kakovost na
področju raziskav in bi se spodbudile javne in zasebne naložbe v visoko tvegane skupne raziskave in
inovacije na tem področju; poudarja, da bi morala biti Evropa v vrhu razvoja spletnih tehnologij, računalni
štva v oblaku, inteligentnih okolij ter superračunalnikov in nizkoogljičnih aplikacij IKT; predlaga, naj se v
naslednji finančni perspektivi proračun EU za IKT podvoji in naj bo proračun za prevzem IKT štirikrat večji;
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51.
obžaluje, da Evropa v zvezi s privabljanjem, razvojem in ohranjanjem akademskega talenta v IKT še
naprej zaostaja za drugimi vodilnimi trgi ter se sooča z velikim begom možganov zaradi boljših delovnih
razmer v ZDA za akademike in raziskovalce; poudarja, da mora Evropa, da bi se spoprijela s to težavo,
sodelovati z akademskim svetom, pa tudi z industrijo, da bi razvila razgiban program za razvoj poklicnih
možnosti, ki bi podpiral bistveno vlogo skupnosti znanstvenih raziskovalcev v široko zastavljeni inovacijski
strategiji za IKT, ki bi bila svetovnega formata;

52.
meni, da morajo biti do leta 2015 vsi evropski raziskovalni inštituti in infrastrukture povezani z
visokohitrostnimi Gbps prenosnimi omrežji, kar bo ustvarilo intranet evropske raziskovalne skupnosti;

53.

poziva k večjemu vlaganju v uporabo odprtokodne programske opreme v EU;

54.
poziva k novim naložbam v raziskave, da bi bolje izvajali obstoječe digitalne instrumente ter vsem
državljanom zagotovili dostop do kulturnih proizvodov;

55.
izraža zaskrbljenost zaradi zapletenih upravnih postopkov iz okvirnega programa EU; poziva Komi
sijo, naj odstrani odvečne postopke tako, da jih ponovno zastavi v okvirnem programu, ne da bi ga pri tem
ogrozila, in oblikuje odbor uporabnikov;

56.
poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami oceni, na kakšen način direktivi 2004/17/ES in
2004/18/ES o javnih naročilih ter njun prenos podpirajo raziskave in inovacije, in po potrebi opredeli
najboljše prakse; poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o oblikovanju kazalnikov za inovacije v
javnih naročilih;

57.
opozarja, da sta prihodnja konkurenčnost Evrope in zmožnost, da si opomore od sedanje
gospodarske krize, v veliki meri odvisni od njene sposobnosti, da spodbudi splošno in učinkovito uvajanje
IKT v podjetja; ugotavlja, da mala in srednja podjetja še zelo zaostajajo za velikimi podjetji, in posebej
opozarja na jamstva mikropodjetjem in malim podjetjem, da ne bi bila prikrajšana za koristi, ki jih prinaša
razvoj IKT; poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo podporo malim in srednjim podjetjem, kar
zadeva uporabo orodij IKT, da bi okrepile njihovo produktivnost;

58.
poziva Komisijo, naj pripravi digitalni načrt za spodbujanje spletnih poslovnih priložnosti, kateri
glavni cilj bo omogočanje alternativnih možnosti za vse, ki so v trenutni finančni krizi nedavno postali
brezposelni; meni da bi načrt moral vključevati tako zagotavljanje razpoložljivosti programske in strojne
opreme po dostopnih cenah kot brezplačen dostop do interneta in brezplačno svetovanje;

59.
meni, da bi se morala agenda 2015.eu posvetiti uvajanju IKT na vsa področja za nizkoogljično
gospodarstvo; poziva k uporabi IKT za dosego ciljev 20-20-20 iz strategije na področju podnebnih spre
memb; meni, da je treba izvajanje aplikacij, kot so pametna električna omrežja, pametno merjenje, pametna
mobilnost, pametni avtomobili, pametno upravljanje z vodo in e-zdravstvo, obravnavati kot ključne pobude
v agendi 2015.eu; poudarja tudi, da je treba ekološke sledi sektorja IKT do leta 2015 zmanjšati za 50 %;

60.
meni, da mora mednarodno trgovino voditi načelo pravične trgovine, da bi dosegli ustrezno ravno
težje med odpiranjem trgov in zakonito zaščito različnih gospodarskih sektorjev, s posebnim poudarkom na
delovnih in socialnih razmerah;

61.
meni, da sta prisotnost agende 2015.eu na vseh političnih in geografskih ravneh (EU, nacionalni in
regionalni) v duhu upravljanja na več ravneh in njena politična vidnost bistvena pogoja za učinkovito
izvajanje; v zvezi s tem predlaga, naj se redno organizirajo srečanja na vrhu o digitalni agendi, da bi se
lahko spremljal napredek na ravni EU in na ravni držav članic, ter da bi se obnovila politična spodbuda;
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62.
opozarja zlasti Komisijo, naj oblikuje smotrne (natančne, merljive, ustrezne, realistične in časovno
določene) načrte in cilje ter naj sprejme akcijski načrt, s katerim bi sprožila vse ustrezne instrumente EU:
financiranje, nezavezujoče akte, izvrševanje in, kjer je potrebna, ciljno usmerjeno zakonodajo na vseh
pomembnih področjih politike (tj. elektronske komunikacije, izobraževanje, raziskave, inovacije, kohezijska
politika); poziva Komisijo, naj redno pregleduje dosežke strategije 2015.eu na podlagi širšega sklopa kazal
nikov, ki bodo omogočili kvantitativno in kvalitativno analizo socialnih in gospodarskih vplivov; poziva
Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno usklajevanje med programi EU ter nacionalnimi in
regionalnimi programi na tem področju;
63.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter državam članicam.

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko
P7_TA(2010)0141
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko
(2009/2213(INI))
(2011/C 81 E/09)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju izjav s petih vrhunskih srečanj voditeljev držav in vlad Latinske Amerike in Karibov ter
Evropske unije 28. in 29. junija 1999 v Riu de Janeiru, 17. in 18. maja 2002 v Madridu, 28. in 29. maja
2004 v Guadalajari, 12. in 13. maja 2006 na Dunaju ter 16. in 17. maja 2008 v Limi,
— ob upoštevanju skupnega sporočila s XIV. ministrskega srečanja skupine iz Ria in Evropske unije, ki je
potekalo 13. in 14. maja 2009 v Pragi,
— ob upoštevanju skupnega sporočila z ministrskega srečanja o dialogu iz San Joséja med trojko Evropske
unije in ministri srednjeameriških držav, ki je potekalo 14. maja 2009 v Pragi,
— ob upoštevanju izjave z XIX. ibersko-ameriškega vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad, ki je
potekalo 29. novembra in 1. decembra 2009 v Estorilu na Portugalskem (lizbonska deklaracija),
— ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. septembra 2009 z naslovom Evropska unija in Latinska
Amerika: partnerstvo svetovnih akterjev (KOM(2009)0495),
— ob upoštevanju zaključkov Sveta Evropske unije o odnosih med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko z
dne 8. decembra 2009,
— ob upoštevanju resolucij evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine (EuroLat), zlasti resolucije o
odnosih med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko v povezavi s petim vrhunskim srečanjem v Limi, s
posebnim poudarkom na demokratičnem vladanju, z dne 20. decembra 2007, resolucije o evro-latin
skoameriški listini za mir in varnost z dne 8. aprila 2009 in osnutka resolucije o partnerstvu med
Evropsko unijo in Latinsko Ameriko v povezavi s šestim vrhunskim srečanjem v Madridu maja 2010 z
dne 15. oktobra 2009,
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