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A lisszaboni célok és az Információs Társadalom

Pozitív válaszok keresése és megtalálása a XXI. század 
globális világának kihívásaira

Az Európai Unió versenyképesebb, dinamikusabb tudásalapú 
társadalommá váljon 2010-re

eEurope 2000 március
Lisszabon

Az IKT széleskörű alkalmazását

célozza:

•Lefedi az EU teljes IT és média politikáját 

•Három pillér: szabályozás, K+F és IKT 
alkalmazás

•Hangsúly: konvergencia, tartalom,
közszolgáltatások és életminőség

•A megvalósítás új megközelítése

European Information Society 2010
- i2010

i2010 a három ˝ i ˝

•Információs tér –

egységes európai piac 

nagysebességű, biztonságos hálózaton, 

a tartalom a középpontban

•Innováció és befektetés a kutatásba

•Irány :

a jobb életminőség, a digitális szakadék csökkentése, 
a jobb közszolgáltatások  elérése

Midterm review: összefoglaló megállapítások

•Európa nagy lépést tett a hálózati gazdaság felé (e-
gazdaság )

•Fel kell gyorsítani az új generációs hálózatok 
bevezetést, de figyelembe kell venni hogy a digitális 
szakadék ne nöjjön.

•Ki kell használni, hogy az EU a legnagyobb fogyasztói 
piac

•Az Internet globális elterjedése mellett további 
lépések szükségesek az egységes európai e-gazdasági 
piac kialakítására

•A kutatási ráfordítások elmaradtak a kitűzött céltól

•Az EU intézkedéseket dolgoz ki a  a versenyképesség 
javítása és az IKT széleskörű alkalmazása érdekében
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A jövő Internetének kihívása

A jelenlegi helyzet az EU-ban:

• Digitális konvergencia ma már realitás

• Internet a gazdaság lényeges eleme

• Széles sáv elterjedt és meghatározó

• Online tartalom gyorsan fejlődik

• Az európai szélessávú piac gyorsan fejlődik és 
túlszárnyalta az USA-t. Dánia, Finnország és 
Hollandia a világ vezető országai

EU akcióterv a hálózati megoldásokra

• Akciók az új hálózati megoldások 
bevezetésére:

• A cél a 30%-os szélessávú sűrüség elérése-
erre minden országban akcióterv kidolgozása 
szükséges

• Az Internet of Things bevezetésének 

előmozdítása . Ajánlás kidolgozása az RFID 
biztonsági és személyiségi jogi kérdéseire

• Az IPv6 bevezetésének felgyorsítása

Egységes európai piac kialakítása

• Az i2010 legfontosabb célkitűzése

• A szabályozás nehéz kérdés, mivel a 
tagországok szabályozásai különbözőek.

• A reform folyamatban van. Javaslat egy EU-s 
szabályozási hatóság létrehozására ( EECMA)

• eSzámlázás összeurópai szabályozása a cél 
2008-2009-ben

•Az e-aláírás bevezetésére akcióterv 
kidolgozása

•Frekvencia gazdálkodás európai szinten-piaci 
alapon

A versenyképesség, innováció és kutatás

• A K+F az EU kiemelt prioritása. A cél a GDP 3%-
a. Ezt még egy ország se érte el. A struktúrális 
alap 14%-a kutatásra és innovációra fordítódik

•Az USA kétszer annyit költ kutatásra mint az EU

•eEgészségügy  egy jó példa hogyan járul hozzá 
az IKT a terület korszerűsítéshez

•Europen Technology Platform – a stratégiai IKT 
területek stratégiáinak kialkításra
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Felhasználok a digitális világban

•Jelentős a fejlődés , de még 40%-a az 
európiaknak nem használja az Internetet és a 
háztartások 46%-ban nincs Internet hozzáférés

•A EU Bizottsága azon dolgozik, hogy mindenki 
hozzáférhessen az Internethez

•A jogi környzet fejlődik és erősíti a felhasználók 
jogait

•Szellemi jogvédelem kulcskérdés
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A legfontosabb teendők 2010-ig

� Az IKT széleskörű alkalmazásának és a K+F irányú 
befektetések elősegítése a KKV-szektornál

� A tartalom fejlesztés támogatása  a szélessáv általános 
elérhetőségének biztosítása mellett

� A legjobb gyakorlatok és pilot projektek kormányzati 
szintű támogatása

� Az IKT integrálása az oktatásba és az esélyegyenlőség 
biztosítása

� Elektronikus azonosítás és egészségügyi kártya

� Adatvédelem, biztonság és nyitott szabványok
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Köszönöm a figyelmet!


