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1. ÚVOD 

Udržitelný růst a konkurenceschopnost Evropy v budoucnosti do značné míry závisí na její 
schopnosti obsáhnout digitální transformaci v celé její komplexnosti. Informační a 
komunikační technologie (IKT) ve stále větší míře ovlivňují všechny vrstvy společnosti a 
hospodářství. Odhaduje se, že polovina růstu produktivity plyne z investic do informačních a 
komunikačních technologií. Internetový provoz se zdvojnásobuje každé 2–3 roky a 
každoročně se zdvojnásobuje provoz mobilního internetu. Do roku 2015 bude na celém světě 
25 miliard bezdrátově připojených zařízení; tento počet se do roku 2020 zdvojnásobí na 50 
miliard1. Mezi roky 2012 a 2018 se mobilní přenos dat zdvanáctinásobí a přenos dat v 
chytrých telefonech se do roku 2018 zečtrnáctinásobí2. V Evropě pracují v různých odvětvích 
více než 4 miliony pracovníků IKT a jejich počet i přes krizi stále roste o 3 % ročně. Internet 
umožňuje občanům vytvářet a sdílet své nápady, což vede ke vzniku nového obsahu, 
podnikatelů a trhů. Informační a komunikační technologie jsou základní transformační 
technologie, které podporují strukturální změny v odvětvích, jako je zdravotnictví, energetika, 
veřejné služby a vzdělávání. 

EU však nedokáže z vývoje digitálních technologií dostatečně těžit. Riskuje tak, že bude 
zaostávat v celosvětové konkurenci, hospodářském růstu i společenském rozvoji. I přes 
rostoucí nezaměstnanost zvláště mladých lidí se do roku 2015 v oblasti IKT nepodaří obsadit 
700 000 až 1 milion vysoce kvalifikovaných pracovních míst3. Investice EU v oblasti 
vysokorychlostního internetu nejsou dostatečně dynamické, zatímco jinde se stávají normou, 
např. v Jižní Koreji je k optické síti připojeno 57 % domácností a v Japonsku 42 %4. V Číně 
se jen v tomto roce připojilo k síti 34 milionů domácností5. Investice do 4. generace 
mobilních sítí v Evropě jsou pouze malým zlomkem celosvětových investic. Evropa rychle 
ztrácí svou dosavadní pověst „mobilního kontinentu“, protože prodlevy při přidělování 
mobilního spektra v EU omezují příležitosti vytvořené novými mobilními službami. Jednotný 
digitální trh zůstává roztříštěný, neboť infrastruktury veřejných služeb a nakupování na 
internetu jsou i nadále určovány územím jednotlivých členských států. Investice do veřejného 
a průmyslového výzkumu, vývoje a inovací neplní své cíle6. 

Nečinnost v jakékoli z těchto oblastí je pro EU nemyslitelná. V roce 2010 byla přijata 
Digitální agenda pro Evropu7 jako nedílná součást strategie Evropa 2020 s cílem odstranit 
tyto nedostatky posilováním digitální ekonomiky a řešením společenských problémů pomocí 
informačních a komunikačních technologií. Evropská rada a Evropský parlament od té doby 
vyzvaly k dalšímu posílení vedoucího postavení EU v oblasti digitalizace a dokončení 
jednotného digitálního trhu do roku 20158. 

Digitální agenda přináší výsledky a v podstatě směřuje ke svému cíli. Od jejího přijetí bylo 
dosaženo jasných úspěchů. Trvale se zvyšuje počet pravidelných uživatelů internetu, zejména 
ze znevýhodněných skupin. Klesá počet občanů, kteří internet nikdy nepoužili. Podobně 

                                                 
1 The Internet of Things, Cisco 2011. 
2 Ericsson Mobility Report, 2011. 
3 Studie eSkills Monitor, Evropská komise 2009. 
4 Celosvětový žebříček připojení domácností k optické síti za rok 2012 (FTTH Council). 
5 Jako součást projektu „širokopásmové připojení v Číně“. 
6 Evropská komise (2012PREDICT 2012 – An Analysis of ICT R&D - EU & beyond. 
7 KOM(2010) 245/2. 
8 Závěry zasedání Evropské rady ze dne 28. a 29. června 2012 („Pakt pro růst a zaměstnanost“) a závěry 

ze dne 1. a 2. března 2012. 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2012/ericsson-mobility-report-november-2012.pdf
http://www.eskills-monitor.eu/documents/Meskills%20Scenario%20and%20Foresight%20report_final.pdf
http://www.ftthcouncil.org/en/newsroom/2012/02/16/canada-joins-global-ranking-of-ftth-countries
http://www.telecoms.com/46025/china-telecom-extends-alca-lu-contract-for-broadband-transformation/
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/PREDICT/2da/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:cs:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st00/st00076.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st00/st00004-re03.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st00/st00004-re03.cs12.pdf
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stoupá obliba online nákupů, i když rozvoj přeshraničního elektronického obchodu je příliš 
pomalý. Důležité je, že vysokorychlostní širokopásmové připojení vykazuje první příznaky 
úspěšného startu, včetně superrychlého připojení nad 100 Mb/s. Mezi členskými státy však 
zůstávají výrazné rozdíly9. 

I přes tento relativní úspěch vývoj trhu a nové směry ve vývoji technologií vyžadují, abychom 
zvýšili své úsilí o dosažení účinného cyklu propojení infrastruktury, obsahu, služeb, trhu a 
inovací zaměřených na zvýšení produktivity a růstu. Jednotný digitální trh ještě zdaleka není 
realitou a tempo rozvoje členských států se stále velmi podstatně liší. To znamená, že je třeba 
dále podpořit investice do sítí a technologií přístupové sítě nové generace (NGA) a snížit 
náklady na rozvoj mobilní a pevné širokopásmové infrastruktury. Oprávněnost těchto investic 
je založena na nabídce a poptávce v oblasti obsahu a služeb na efektivním jednotném 
digitálním trhu, což vyžaduje větší harmonizaci pravidel jednotného trhu, a to spíše formou 
nařízení než směrnic. Inovace mají pro posílení růstu zásadní význam, protože vyžadují 
pružné přístupy k běžným technologickým řešením v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a podporu místních iniciativ. 

Dochází ke sbližování médií, což mění tradiční hodnotové řetězce. Dostupnost a množství 
obsahu a údajů se prudce zvyšují. Zcela novou hodnotu spotřebitelům i podnikům, zejména 
malým a středním (MSP), nabízí cloud computing. Internet se stává mobilním, což podněcuje 
rozvoj nových odvětví, jako jsou mobilní aplikace. 

Internet rovněž mění výrobní cyklus produktů a služeb. Výrobní odvětví těží z pokroku v 
řízení a logistice dodavatelského řetězce. Poskytování zdravotní péče se radikálním způsobem 
mění a nabízí pacientům a odborníkům nákladově efektivnější služby a služby šité na míru. 
Internetová ekonomika přispívá bezpříkladným nárůstem efektivity k veškerým výrobním 
procesům, čímž uvolňuje zdroje pro nové investice a růst a přináší novou dělbu práce, která 
napomáhá tvořivosti, dovednostem a specializaci. Jelikož však je hospodářství ve stále větší 
míře kriticky závislé na internetu, zvyšuje se také hrozba kyberkriminality a počítačových 
útoků, což s sebou přináší riziko oslabení důvěry občanů v internetové prostředí.  

Toto sdělení proto nově zaměřuje cíle Digitální agendy v zájmu dalšího rozvoje digitální 
ekonomiky prostřednictvím vzájemně se podporujících a doplňujících opatření v těchto 
klíčových oblastech: 

• posilování rozvoje evropské digitální ekonomiky bez hranic s cílem vytvořit 
celosvětově největší a nejrozmanitější jednotný digitální trh obsahu a služeb a 
zároveň plně zaručit práva spotřebitelů a tvůrců, 

• urychlení inovací veřejného sektoru zavedením interoperabilních informačních a 
komunikačních technologií a lepší výměnou a využíváním informací, 

• opětovné získání celosvětového vedoucího postavení v oblasti síťových služeb 
prostřednictvím pobídek pro soukromé investice do vysokorychlostních pevných i 
mobilních širokopásmových sítí na základě právní předvídatelnosti, lepšího 
plánování a cíleného financování ze soukromých a veřejných prostředků EU a 
členských států, 

                                                 
9 Viz SEC (2012)180. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-targets
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-targets
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• podpora bezpečného a důvěryhodného prostředí internetu pro uživatele a 
provozovatele díky posílené evropské a mezinárodní spolupráci v reakci na globální 
rizika, 

• vytvoření soudržného rámce a podmínek pro služby cloud computingu v Evropě s 
cílem vytvořit celosvětově největší trh IKT založený na cloud computingu, 

• vytvoření příznivého prostředí pro přeměnu tradičního podnikání a podpora 
inovativních internetových podniků. Zvýšení digitální gramotnosti a rozšíření 
digitálních dovedností s cílem překlenout mezeru mezi poptávkou a nabídkou v 
oblasti odborníků na IKT, 

• provádění ambiciózní strategické politiky výzkumu a inovací pro dosažení 
průmyslové konkurenceschopnosti na základě financování klíčových technologií. 

Zatímco všechna stávající opatření původní Digitální agendy budou postupně realizována, v 
těchto sedmi oblastech je třeba přijmout obnovené závazky a cílená opatření. Toto sdělení 
navrhuje soubor opatření na podporu jednoho klíčového transformačního opatření v každé 
oblasti. Ta se mohou lišit povahou a formou, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších 
výsledků v každé oblasti politiky. Mají-li dosáhnout plného účinku, musí být doplněny 
dalšími akcemi, jak je popsáno v níže uvedených opatřeních. 

Důsledné provádění této aktualizované Digitální agendy by mělo v příštích osmi letech zvýšit 
evropský HDP o 5 % nebo 1 500 EUR na osobu, neboť povede ke zvýšení investic do 
informačních a komunikačních technologií, zlepšení úrovně digitálních dovedností pracovní 
síly a k reformě rámcových podmínek internetové ekonomiky10. Dále by tak v krátkodobém 
horizontu mělo vzniknout 1,2 milionu pracovních míst ve výstavbě infrastruktury11 a v 
dlouhodobém horizontu až 3,8 milionu pracovních míst v celém hospodářství12. Kromě toho 
se díky zavádění internetových postupů očekává obrovské zvýšení produktivity tradičního 
průmyslu.  

2. EVROPSKÁ EKONOMIKA BEZ HRANIC – JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH 

Digitální ekonomika nerespektuje hranice již svou povahou, avšak evropský jednotný 
digitální trh je roztříštěný vnitrostátními předpisy, jejich rozdílným uplatňováním v praxi a 
odlišnostmi v tržní postupech. Zvýšení podílu elektronického obchodu v maloobchodním 
sektoru na 15 % a odstranění překážek bránících rozvoji jednotného trhu by spotřebitelům 
přineslo zisk ve výši přibližně 204 miliard EUR, což odpovídá 1,7 % HDP v EU13. 

Komise proto bude v zájmu rozvoje skutečného jednotného digitálního trhu i nadále důrazně 
prosazovat transformaci a změnu tohoto nejednotného systému. Komise již realizovala svou 
část z mnoha opatření Digitální agendy pro Evropu stanovených v rámci její priority 
jednotného digitálního trhu, včetně návrhů právních předpisů o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru14, společné evropské právní úpravě prodeje15, online řešení sporů16, 
                                                 
10 "Capturing the ICT dividend", Oxford Economics Research, 2011. 
11 The Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues (ITU, duben 2012). 
12 „Quantitative estimates of the demand for cloud computing in Europe and the likely barriers to take-up“ 

(Kvantitativní odhady poptávky po cloud computingu v Evropě a pravděpodobné překážky jeho 
zavádění), IDC, 2012.  

13 KOM(2011) 942. 
14 KOM(2011) 877. 

http://www.corp.att.com/bemoreproductive/research.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the-Economy.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/quantitative_estimates.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:cs:PDF
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/cs.pdf
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ochraně údajů17, elektronické identifikaci a elektronických podpisech18 a kolektivní správě 
práv19. Tyto návrhy musí být neprodleně přijaty a prováděny a přetrvávající překážky bránící 
online přeshraničním transakcím musí být odstraněny. 

Elektronický obchod, zejména přes hranice, by měl být posílen v návaznosti na návrh akčního 
plánu pro elektronický obchod20, zelenou knihu o platbách kartou, přes internet a mobilním 
telefonem21 a evropský program pro spotřebitele22. Spotřebitelé by měli mít možnost snadněji 
porovnávat ceny, kvalitu a udržitelnou hodnotu zboží a služeb. Komise do roku 2014 
vypracuje pokyny, aby pomohla příslušným orgánům správně provádět pravidla EU týkající 
se požadavků na informace pro spotřebitele a směrnici o právech spotřebitelů23. 

Kromě toho se reforma daně z přidané hodnoty v EU v roce 2013 bude zabývat harmonizací 
daňových sazeb pro digitální obsah a podobné fyzické zboží, například elektronické knihy a 
tištěné knihy. 

Jednotný digitální trh by měl být podpořen volným pohybem údajů a přístupem k obsahu a 
službám a jejich poskytování. Komise kromě navrhované revize směrnice o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru předloží návrhy na posílení evropského odvětví 
zpracování údajů zabývající se takovými otázkami, jako jsou např. jednotné podmínky pro 
udělování licencí a provádění pravidel zpoplatnění, jež by měla umožnit využívání veřejných 
údajů pro rozvoj online obsahu. 

Pokud jde o tvůrčí obsah, je univerzálním způsobem odměny za tvořivost autorské právo. 
Internet a digitální revoluce však rámec autorských práv zpochybňují. Na základě tržních 
studií, posouzení dopadů a práce na návrzích právních předpisů je proto nutné dokončit 
probíhající přezkum politiky EU v oblasti autorských práv s cílem přijmout v roce 2014 
rozhodnutí, zda předložit návrhy legislativní reformy. Budou řešeny tyto prvky: územní 
působnost na vnitřním trhu; harmonizace, omezení a výjimky z autorských práv v digitálním 
věku; roztříštěnost trhu EU v oblasti autorských práv; způsob, jak zlepšit účinnost a účelnost 
prosazování práva a podpora jeho legitimity v širších souvislostech reformy autorských práv. 

Zároveň bude v roce 2013 zahájen strukturovaný dialog zúčastněných stran s cílem řešit šest 
otázek, u nichž je nutný rychlý pokrok: i) přeshraniční přenositelnost obsahu, ii) obsah 
vytvářený uživatelem, iii) vytěžování údajů a textů, iv) poplatky za soukromé kopie, v) 
přístup k audiovizuálním dílům a vi) kulturní dědictví. O výsledku dialogu zúčastněných stran 
bude informováno do prosince 2013. 

Část odpovědí na zelenou knihu o online distribuci audiovizuálních děl (která má být 
předložena na jaře příštího roku) bude rovněž podkladem pro diskusi o sbližování 
audiovizuálních mediálních služeb. To bude hlavním bodem debaty, kterou má začátkem roku 
2013 zahájit zelená kniha nazvaná „Příprava na plně integrovaný audiovizuální svět: růst, 
tvorba a hodnoty“. Předpokládá se, že do roku 2016 bude mít 570 milionů domácností na 
celém světě zařízení se zabudovaným připojením k internetu (televizory, přehrávače Blu-ray, 
                                                                                                                                                         
15 KOM(2011) 636. 
16 KOM(2011) 794. 
17 COM(2012) 09. 
18 COM(2012) 238. 
19 COM(2012) 372. 
20 KOM(2011) 942. 
21 KOM(2011) 941. 
22 COM(2012) 225. 
23 Směrnice 2011/83/EU. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/common_sales_law/communication_sales_law_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/odr_regulation_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0009:cs:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0238:FIN:cs:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0941:cs:NOT
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:cs:PDF
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set-top-boxy, herní konzole a media streaming boxy)24, a proto by řešení technologických, 
smluvních a regulačních otázek týkajících se integrovaných mediálních služeb mohlo přinést 
značné výhody. 

Klíčové transformační opatření: Přípravou na vypracování právních předpisů dokončit 
probíhající přezkum rámce autorských práv s cílem přijmout v roce 2014 rozhodnutí, zda 
předložit návrhy legislativní reformy, a dále usilovat o vyřešení otázek souvisejících s 
autorskými právy, u nichž je potřeba rychlého pokroku, prostřednictvím strukturovaného 
dialogu zúčastněných stran v roce 2013. 

3. URYCHLENÍ INOVACE VEŘEJNÉHO SEKTORU 

Úsporná opatření, populační dynamika, rostoucí ceny energií a emisní cíle vyžadují inovativní 
způsoby poskytování veřejných služeb v EU. IKT umožňují jejich větší účinnost a účelnost, 
jakož i lepší zaměření na občany a podniky. Účinné využívání interoperabilních digitálních 
technologií, které umožňuje výměnu a zpracování údajů v reálném čase, je v této souvislosti 
důležitým faktorem. Samo elektronické zadávání veřejných zakázek může ušetřit 100 miliard 
EUR ročně25 a elektronická veřejná správa může snížit správní náklady o 15–20 %. Opětovné 
využití údajů veřejného sektoru napomůže lidem, podpoří rozvoj podnikání a vytvoří 
ekonomickou hodnotu ve výši 140 miliard EUR. Používání IKT s cílem zlepšit řízení 
energetického systému (a to sítě i spotřeby) může rovněž napomoci ke snížení potřebných 
investic do infrastruktury a operačních nákladů v odvětví energetiky o miliardy EUR a 
přispěje k dekarbonizaci odvětví elektrické energie. Zdravotní péče se v důsledku stárnoucí 
populace stane největším výdajem budoucího sociálního státu. Očekává se, že zavedení IKT a 
telemedicíny zvýší účinnost zdravotní péče o 20 % a zároveň zlepší kvalitu života pacientů.  

Komise na podporu nezbytných transformací v odvětví zdravotní péče předložila Akční plán 
pro elektronické zdravotnictví do roku 202026 s cílem umožnit jednotlivcům lépe spravovat a 
sdílet jejich údaje, podpořit účinnost elektronického zdravotnictví a kombinované organizační 
a technologické inovace. Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí27 dosáhne svého plného potenciálu tím, že napříč regiony nabídne řešení integrované 
péče, které budou v roce 2015 moci využít 4 miliony občanů EU. 

Inovační partnerství se rovněž uplatní při překlenování mezer mezi dopravou, energetikou a 
hodnotovými řetězci IKT, jakož i mezi veřejným a soukromým sektorem, přičemž nabídne 
trhu inovativní řešení pro inteligentní města28. 

Komise ve své „Roční analýze růstu na rok 2013“ zdůraznila, že modernizace veřejné správy 
je v příštích 12–18 měsících pro členské státy jednou z pěti priorit, a v této souvislosti vyzývá 
k celkové interoperabilní digitalizaci veřejné správy29. Na podporu digitální transformace 
veřejných služeb a k zajištění jejich dostupnosti pro všechny Evropany bez ohledu na jejich 
místo bydliště má Komise v plánu široké zavádění digitálních služeb v klíčových oblastech 
veřejného zájmu. Tyto služby budou financovány z navrhovaného nástroje pro propojení 

                                                 
24 http://www.informatandm.com/wp-content/uploads/2012/02/ITM-CES-Connected-TV-White-

Paper.pdf. 
25 COM(2012) 179. 
26 COM(2012) 736. 
27 COM(2012) 83. 
28 COM(2012) 4701. 
29 COM(2012) 750. 

http://www.informatandm.com/wp-content/uploads/2012/02/ITM-CES-Connected-TV-White-Paper.pdf
http://www.informatandm.com/wp-content/uploads/2012/02/ITM-CES-Connected-TV-White-Paper.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0083:FIN:cs:PDF
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/doc/2012_4701_smart_cities_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_cs.pdf
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Evropy, který podpoří přeshraniční interoperabilitu systémů elektronické identity, 
elektronické zadávání veřejných zakázek, mobilitu podnikání, e-justici nebo elektronické 
zdravotní záznamy, bezpečnost internetu, digitální knihovnu Europeana, mnohojazyčnost, 
elektronické zdravotnictví, bezpečnější internet pro děti a inteligentní energetické služby. 
Nástroj pro propojení Evropy propojí vnitrostátní infrastruktury, které se stanou centry 
inovací a nových aplikací přinášející výhody mobilním občanům a podnikům. 

• Klíčové transformační opatření: Vyvinout a zavést veřejnou infrastrukturu, 
politiku a podporu pro digitální služby v rámci nástroje pro propojení Evropy. 

4. NABÍDKA A POPTÁVKA V OBLASTI VELMI RYCHLÉHO INTERNETU  

Připojení k vysokorychlostnímu internetu je základem digitální ekonomiky; bez něho by se 
základní služby, jako je cloud computing, elektronické zdravotnictví, inteligentní města, 
audiovizuální služby, a výhody z nich plynoucí nemohly rozvíjet. 10% nárůst míry rozšíření 
širokopásmového připojení by mohl přinést 1–1,5% zvýšení ročního HDP30 nebo během 
příštích pěti let zvýšit produktivitu práce o 1,5 %. Proto Digitální agenda pro Evropu stanovila 
ambiciózní cíle spočívající ve všeobecném přístupu k internetu o stále větší rychlosti31. 

Je povzbudivé, že rozsah a míra rozšíření vysokorychlostních sítí v Evropě se zvyšují, celkově 
však Evropa zaostává za Asií a USA a hrozí riziko, že cíle stanovené pro rok 2020 se 
nepodaří splnit. Existuje několik důvodů tohoto stavu, z nichž tím nejvíce patrným jsou 
nejisté komerční výhledy důležitých investic do sítí v důsledku převládajících investičních 
modelů a struktury trhu EU. Dalším důvodem jsou pochybnosti týkající se ochoty spotřebitelů 
platit v krátkodobém horizontu více peněz za vyšší rychlosti, protože nový digitální obsah a 
nové služby s vysokou přidanou hodnotou nejsou dosud běžně k dispozici v celé EU, a také 
pochybnosti spotřebitelů o skutečné rychlosti poskytovaného připojení. 

Komise představí komplexní balíček opatření k řešení tržních pobídek pro investice, zajištění 
cíleného financování a snížení zaváděcích nákladů. Investoři musí mít jasnou představu o 
přiměřené návratnosti svých investic se zohledněním všech rizik. Zásadní význam má větší 
soudržnost v rámci jednotného trhu, umožňující spravedlivou hospodářskou soutěž, jakož i 
právní jistota, jež podporuje dlouhodobé investice. 

Na počátku roku 2013 Komise přijme doporučení, jež zavede přísnější pravidla proti 
diskriminaci, která mají zajistit, aby alternativní operátoři měli skutečně rovnocenný přístup k 
sítím zavedených operátorů. Rovněž zajistí větší stabilitu a soudržnost mezi členskými státy, 
pokud jde o regulaci cen za velkoobchodní přístup k sítím zavedených operátorů, a poskytne 
větší flexibilitu v otázce, jak stanovit ceny produktů „nové generace“ v rámci 
velkoobchodního přístupu. Toto opatření by mělo dlouhodobým investorům dát trvalé signály 
nejméně do roku 2020. Komise rovněž přijme doporučení o zabezpečení otevřeného internetu 
pro spotřebitele, jímž se zvýší právní jistota pro provozovatele sítí, investory, poskytovatele 
obsahu i spotřebitele. V rámci Aktu o jednotném trhu II32 má Komise v úmyslu předložit 
legislativní návrh na snížení nákladů a zvýšení účinnosti při zavádění vysokorychlostní 
komunikační infrastruktury, a to pomocí mechanismů, jako je např. opětovné využití stávající 
infrastruktury, využití synergií mezi odvětvími, umožnění lepší koordinace stavebních prací a 
                                                 
30 Czernich a kol. (2009), Broadband Infrastructure and Economic Growth. 
31 100% pokrytí širokopásmového připojení do roku 2013, přístup všech domácností v EU do roku 2020 k 

připojení o rychlosti 30 Mb/s a připojení o rychlosti 100 Mb/s nebo vyšší pro 50 % domácností. 
32 COM(2012) 573. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2011.02420.x/full
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf
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podpora vlastních kabelových rozvodů pro sítě NGA. V roce 2014 Komise přezkoumá 
doporučení z roku 2007 týkající se příslušných trhů, které mají být regulovány ex ante. 

Komise navíc v rámci nástroje pro propojení Evropy33 na období 2014–2020 navrhla 
investice do oblasti IKT ve výši 9,2 miliardy EUR (v běžných cenách z roku 2011); část 
těchto prostředků bude použita na investice do širokopásmových sítí. Nástroj pro propojení 
Evropy přivábí soukromé společné investice a usnadní přístup ke kapitálu pro projekty v 
oblasti vysokorychlostního internetu kdekoli v Evropě. Rovněž návrhy týkající se 
strukturálních fondů a fondu pro rozvoj venkova34 na období 2014–2020 by měly vyvolat 
novou vlnu pobídek pro investice do vysokorychlostního internetu, zejména v méně 
rozvinutých a venkovských oblastech. Návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj na období 2014–2020 požaduje rozšíření širokopásmového připojení a rozvoj 
vysokorychlostních sítí, ale také vývoj produktů a služeb IKT.  

Evropa by měla opět získat světové vedoucí postavení v oblasti mobilních infrastruktur a 
služeb, pro které je naprosto zásadní dostupnost dostatečného spektra. Komise pracuje na 
překonání současné roztříštěnosti podmínek pro přidělování spektra a udělování licencí a na 
uvolnění dalšího spektra35. Komise v roce 2013 navrhne ambiciózní akční plán pro 
bezdrátové komunikace. 

• Klíčové transformační opatření: Trvalá regulační opatření v oblasti nediskriminace 
a stanovení velkoobchodních cen na podporu investic do vysokorychlostních sítí a 
posílení hospodářské soutěže ve všech sítích. 

5. CLOUD COMPUTING  

Cloud computing je dokladem změny paradigmatu, kterou způsobily digitální technologie, 
odehrávající se v odvětvích tak odlišných, jako je hudba, zdravotní péče nebo věda, od 
nejmenších podniků po největší veřejné správy. Cloud computing je zlomová inovace, která 
rozšiřuje používání digitálních platforem, obsahu a služeb. Tím, že poskytne nebývalý přístup 
k sofistikovaným systémům řízení zákazníků a logistiky, by mohla drasticky snížit náklady na 
IKT a energie a výrazně zvýšit konkurenceschopnost MSP na světových trzích. Plné zavedení 
služeb cloud computingu rovněž přináší nové úkoly tvůrcům politik a zákonů či norem, pokud 
jde o překážky, jako je např. interoperabilita, ochrana údajů a smluvní odpovědnost. 

Vývoj od přijetí původní Digitální agendy pro Evropu ukázal, že je potřeba vypracovat 
ucelenou strategii EU pro cloud computing, která přesahuje hranice konkrétních oblastí, jako 
je elektronická správa (e-government) nebo věda. Evropská strategie pro cloud computing36 
stanoví několik klíčových opatření, která by měla zajistit, aby se Evropa v tomto ohledu stala 
aktivní, a to na podporu širšího používání norem a certifikace pro služby cloud computingu, 
zajištění bezpečných a spravedlivých smluvních podmínek pro služby cloud computingu a 
využívání kupní síly veřejného sektoru k urychlení vývoje vyspělého trhu pro cloud 
computing v rámci evropského partnerství pro cloud computing. Cílem partnerství bude 
dosáhnout úspor z rozsahu díky společným požadavkům veřejného sektoru na cloud 
computing a společnému zadávání veřejných zakázek v oblasti cloud computingu. Evropské 
partnerství bude také sloužit jako rámec pro související iniciativy na úrovni členských států. 
                                                 
33 KOM(2011) 676. 
34 KOM (2011) 615/2. 
35 Rozhodnutí 243/2012/EU. 
36 COM(2012) 529. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111019_1_cs.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32012d0243:cs:not
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf
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Do konce roku 2013 Komise rovněž zahájí pilotní akce s cílem prozkoumat, jaké úspory díky 
vyšší efektivitě by přineslo převedení veřejných služeb do cloud computingu. Služby 
navržené v rámci nástroje pro propojení Evropy budou velmi záviset na celoevropských 
platformách cloud computingu, které umožní propojení různých vnitrostátních veřejných 
iniciativ v oblasti cloud computingu. 

• Klíčové transformační opatření: Vytvoření evropského partnerství pro cloud 
computing s cílem využít kupní síly veřejného sektoru k urychlení rozvoje trhu pro 
cloud computing. 

6. DŮVĚRA A BEZPEČNOST  

Digitální média a technologie – včetně internetu – nabízejí skvělé příležitosti pro inovace, 
obchod, svobodu projevu a demokratickou pravomoc. Zatím však ne každý Evropan tyto 
příležitosti využívá, což je často způsobeno nedůvěrou. Podle nedávného průzkumu 
Eurobarometru se 40 % uživatelů obává zneužití osobních údajů online a 38 % má obavy 
týkající se bezpečnosti plateb online37. 

Každý den se objevují nové hrozby: kyberkriminalita stoupá, existují rizika, že se narušení sítí 
a informačních systémů používaných provozovateli kritické infrastruktury může rozšířit přes 
hranice, je zde riziko narušení podnikatelské činnosti online, zejména elektronického 
obchodu, nevhodné chování online a obsah škodlivý pro jednotlivce, včetně dětí, je 
skutečným problémem. Čistě místní řešení v boji proti těmto hrozbám již nepostačují a je 
nezbytná důraznější koordinace na úrovni EU. Pokud jde o zabezpečení sítí a informací, 
bezpečnost online a ochranu soukromí online, měla by EU zaujmout postavení vedoucího 
regionu v celosvětovém měřítku. To rovněž podpoří evropský trh s bezpečnostními produkty. 

Zabezpečení sítí a informačních systémů vyžaduje řádné řízení rizik, včetně simulačních 
cvičení k ověření připravenosti. Komise navrhne směrnici o posílení zabezpečení sítí a 
informací v celé EU, čímž přispěje k hladkému fungování vnitřního trhu. Zřízení Evropského 
centra pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu a přijetí směrnice o útocích proti 
informačním systémům posílí schopnost Evropské unie čelit kyberkriminalitě. Tyto návrhy 
budou součástí evropské strategie pro zajištění kybernetické bezpečnosti, jejímž cílem bude 
posílit odolnost a spolehlivost sítí a systémů IKT, bojovat proti kyberkriminalitě a zajistit 
soudržnější vnější politiku v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

Podvodný prodej padělaného zboží online, zejména padělaných farmaceutických přípravků a 
spotřebního zboží, má kromě toho nadále škodlivý vliv na veřejné zdraví a je pro pacienty i 
spotřebitele zavádějící. Souběžně s úsilím veřejných orgánů v oblasti prosazování práva 
Komise dále podporuje dobrovolná opatření v celoevropském měřítku, která se zaměřují na 
řešení problémů v celém dodavatelském řetězci, jako je například memorandum o 
porozumění týkající se prodeje padělaného zboží přes internet38.  

Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem39 stanoví opatření pro zajištění 
bezpečnosti dětí založená na posílení práv a ochraně dětí s cílem vést děti k bezpečnému 
používání internetu. Opatření proti zobrazování pohlavního zneužívání dětí na internetu 
vycházejí z platného evropského právního rámce, který poskytuje nezbytné záruky zachování 
                                                 
37 „Cyber security“, zvláštní zpráva Eurobarometru č. 390 o kybernetické bezpečnosti. 
38 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/stakeholders/index_en.htm. 
39 COM(2012) 196. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/stakeholders/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=677844%3Acs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=1&list=677844%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte
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svobody jednotlivců. Mezinárodní rozměr těmto snahám dodá globální aliance proti 
pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu v úzké spolupráci s členskými státy EU 
a Spojenými státy. Komise rovněž posoudí příslušné postupy samoregulace a jejich výsledky. 

• Klíčové transformační opatření: Návrh směrnice o bezpečnosti sítí a informací s 
cílem vytvořit společnou minimální úroveň připravenosti na vnitrostátní úrovni, 
mechanismus spolupráce k zamezení přeshraničním kybernetickým útokům a boji 
proti nim, požadavky na řízení rizik a hlášení incidentů pro veřejné správy; podniky 
poskytující základní služby (např. bankovnictví, energetika, zdravotnictví a doprava), 
a internetové platformy.  

7. PODNIKÁNÍ, DIGITÁLNÍ ZAMĚSTNANOST A DOVEDNOSTI 

Obrovským problémem je nezaměstnanost mladých lidí, a proto je třeba posílit souvislost 
mezi pravidelným využíváním IKT a formálním vzděláváním v této oblasti a uznat tuto 
souvislost jako nezbytnou podmínku úspěšnosti mladých lidí. Digitální dovednosti by měly 
být nepostradatelnou součástí veškeré odborné přípravy, vzdělávání v oblasti obchodu a 
celoživotních vzdělávacích programů, aby nové generace, stejně jako i ty v současnosti 
zaměstnané, byly schopny získat dovednosti, které potřebují. Komise vydá sdělení o „otevření 
systémů vzdělávání“, které se bude zabývat rolí IKT a otevřených zdrojů vzdělávání, které 
umožňují inovativní vzdělávací a výukové postupy ke zvýšení digitální gramotnosti všech 
obyvatel EU.  

Komise poukazuje na to, že do roku 2015 se v Evropě v oblasti IKT nepodaří obsadit 700 000 
až 1 milion pracovních míst z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Jsou třeba 
další opatření na zvýšení celkového počtu odborníků v oblasti IKT, jejich uplatnitelnosti na 
trhu práce a mobility. Komise proto zahájí činnost „velké koalice pro digitální dovednosti a 
zaměstnanost“. Koalici tvoří zástupci podniků a správních orgánů činných v odvětví IKT 
nebo s podstatnými požadavky na tyto technologie. Jejím cílem je zajistit, aby se její členové 
jasně zavázali ke zvýšení rozsahu odborného vzdělávání v oboru IKT, lépe přizpůsobit 
vzdělávání potřebám trhu práce a zvýšit transparentnost a mobilitu na trhu práce schválením 
standardních profesních profilů a certifikace odborných dovedností.  

Z důvodu nebývalých příležitostí, jež nabízí internet, cloud computing, mobilní platformy, 
sociální sítě a obrovské množství údajů, si stále více mladých lidí jako alternativu běžného 
zaměstnání volí dráhu podnikatele. Tyto začínající podniky potřebují podnikatelsky příznivé 
prostředí (s „právem na neúspěch“) a snadnější přístup k financím, trhům, sítím a 
dovednostem. Je třeba je podpořit prostřednictvím programů sdílení rizika, zajištěním 
rizikového kapitálu, výhodných daňových sazeb a akcí pro vytváření sítí. Počátkem roku 2013 
Komise předloží akční plán na podporu internetových podnikatelů.  

• Klíčové transformační opatření: Velká koalice pro digitální dovednosti a 
zaměstnanost – učinit praktické kroky k řešení nedostatku odborné způsobilosti v 
IKT a zřejmého nesouladu mezi nabízenými pracovními místy v oblasti IKT a 
nabídkou odpovídajících digitálních dovedností.  
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8. NAD RÁMEC VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ: ODVĚTVOVÝ PROGRAM PRO KLÍČOVÉ 
TECHNOLOGIE 

Výzkum, vývoj a inovace jsou zásadním faktorem pro vývoj nových výrobků a služeb a jejich 
uvádění na trh. Výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT a následné odvětvové investice a růst 
zajistí, že Evropa bude ve střednědobém až dlouhodobém horizontu i nadále 
konkurenceschopná. Evropa potřebuje pro informační a komunikační technologie silnou 
průmyslovou základnu, protože tyto technologie jsou samy o sobě jedním z hlavních 
průmyslových odvětví a zároveň umožňují rozvoj inovací a produktivity v mnoha jiných 
odvětvích, od výroby až po energetiku, dopravu a zdravotnictví. Například pokrok v 
technologii čipu umožňuje zvýšit výpočetní výkon a nabízet stále nové aplikace, zatímco 
fotonika je základem inovací od zjišťování rakoviny po výrobu na zakázku s nulovým 
výskytem vad. Těmito problémy se zabývají Japonsko, Tchaj-wan, Korea, Čína i USA. 
Ačkoli Evropa má velkou šanci mít vedoucí postavení mezi budoucími technologickými 
generacemi, musí učinit kroky k překonání roztříštěných vnitrostátních politik, regulačních 
překážek a nedostatku kvalifikovaných inženýrů – všechny tyto faktory ji zdržují v příliš 
mnoha oblastech. Pouze pak se vize opakovaných průmyslových úspěchů, jako byl např. 
projekt Airbus, může v jiných oblastech, jako jsou polovodiče40, stát skutečností.  

Financování výzkumu, vývoje a inovací na všech úrovních (EU, členských států i odvětví) je 
třeba jako základ spojit a zaměřit na strategické požadavky, např. v oblasti fotoniky, robotiky, 
vysoce výkonné výpočetní techniky41, továren budoucnosti42, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru na internetu budoucnosti43 a elektroniky. Je rovněž nezbytné je přiblížit 
trhu s cílem řešit společenské problémy k vybudování zelenější, ekologicky účinnější Evropy, 
která usiluje o zlepšování kvality života všech občanů. Předmětem zvýšeného zájmu tedy 
budou iniciativy v oblastech, jako jsou inteligentní města, aktivní a zdravé stárnutí, 
ekologické automobily44 a energeticky účinné budovy45. 

V návaznosti na horizontální sdělení o klíčových technologiích46 Komise navrhne odvětvovou 
strategii pro oblast mikro a nanoelektroniky s cílem zvýšit přitažlivost Evropy pro investice 
do konstrukce a výroby a její podíl na světovém trhu.  

• Klíčové transformační opatření: Jako hlavní nástroj podpory výzkumu, vývoje a 
inovací spojit evropské veřejné a soukromé zdroje pro mikro a nanoelektroniku pro 
účely společné odvětvové strategie s posíleným společným podnikem na úrovni 
EU47. 

                                                 
40 „Shouldn't we be looking for an Airbus of Chips?“ („Neměli bychom hledat Airbus v čipech?“), projev 

místopředsedkyně Neelie Kroesové dne 24. května 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-
12-382_en.htm. 

41 COM(2012) 45. 
42 ec.europa.eu/information_society/tl/ecowor/manuf/index_en.htm. 
43 http://www.future-internet.eu/home/future-internet-ppp.html. 
44 www.green-cars-initiative.eu. 
45 www.e2b-ei.eu. 
46 COM(2012) 341. 
47 Sestávající alespoň z oblastí, ve kterých v současné době působí společné podniky ENIAC 

(http://www.eniac.eu/) a ARTEMIS (http://www.artemis-ju.eu/). 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-382_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-382_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/139&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/tl/ecowor/manuf/index_en.htm
http://www.future-internet.eu/home/future-internet-ppp.html
http://www.green-cars-initiative.eu/
http://www.e2b-ei.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0341:FIN:CS:PDF
http://www.eniac.eu/
http://www.artemis-ju.eu/
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9. PROVÁDĚNÍ A ŘÍZENÍ 

Komise upevní a posílí mechanismy sloužící k provádění opatření Digitální agendy pro 
Evropu na základě intenzivnější spolupráce s orgány státní a místní správy prostřednictvím 
skupiny na vysoké úrovni pro Digitální agendu složené ze zástupců členských států. Byla 
rovněž vytvořena síť národních „digitálních šampionů“48. Bude pokračovat dialog se 
zúčastněnými stranami, a to zejména prostřednictvím shromáždění k Digitální agendě a 
dalšího používání online nástrojů pro spolupráci. Mise „na místě“ ve všech členských státech 
napomohou prezentovat revizi Digitální agendy pro Evropu a související politické otázky a 
shromáždit informace o politikách a otázkách v digitální oblasti, jež jsou důležité v každém 
členském státě. 

V souladu s evropskou politikou veřejně přístupných údajů Komise shromažďuje a sdílí údaje 
zejména prostřednictvím srovnávacího přehledu Digitální agendy pro Evropu, který se stane 
součástí výroční zprávy o pokroku, jehož bylo dosaženo v provádění Digitální agendy. Ta 
poskytuje souhrnné informace o rozvoji digitálních trhů v EU a v jednotlivých členských 
státech, jež budou podkladem „evropského semestru pro hospodářskou koordinaci“49. 

Komise zajistí, aby všechna opatření přijatá v souvislosti s tímto sdělením respektovala 
Listinu základních práv Evropské unie50. V souladu s nedávnými doporučeními Evropské 
skupiny pro etiku se Komise zavázala k etickému a odpovědnému používání nových 
technologií, včetně potřeby inkluzivního přístupu, vytvoření vhodných podmínek pro děti a 
další zranitelné skupiny, ochrany osobních údajů a soukromí a pokračování výzkumu 
psychických a společenských důsledků informačních a komunikačních technologií. 

Vzhledem k tomu, že internet přesahuje hranice Evropy, je rovněž nezbytné globální řízení a 
mezinárodní spolupráce. Komise bude podporovat zásady internetu stanovené ve strategii 
COMPACT51 v rámci spolupráce na mezinárodních fórech, jako je OECD, G8 a příslušné 
platformy OSN, včetně Fóra pro správu internetu, a bude i nadále podporovat a propagovat 
hodnoty svobody internetu. 

10. ZÁVĚR 

Cílem je oživení hospodářství a společnosti EU a vytvoření digitální Evropy, v níž budou 
digitální technologie, média a obsah přijímat a využívat všichni obyvatelé. Prudký růst v 
používání IKT v našem každodenním životě více než jakákoli jiná technologická inovace 
přispívá k radikální změně ekonomiky a společnosti jako celku. V příštím desetiletí mohou 
IKT přispět k radikální změně ve společnosti a ve výrobních systémech a umožnit vyšší růst a 

                                                 
48 Z podnětu předsedy Komise Barrosa jmenovaly mnohé členské státy na podporu Digitální agendy pro 

Evropu své digitální šampiony v zájmu co nejširšího používání internetu, boje proti vyloučení a na 
podporu digitálních dovedností pracovní síly. 

49 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_cs.htm. 
50 KOM(2010) 573. 
51 „Compact for the Internet“: an Internet of Civic responsibility, One Internet, that is Multi-stakeholder, 

Pro-democracy, Architecturally sound, Confidence inspiring, and Transparently governed (Soubor 
zásad pro internet: internet občanské zodpovědnosti, jeden internet pro všechny zúčastněné, 
demokratický, s pevnou strukturou, důvěryhodný a transparentně spravovaný). Projev 
místopředsedkyně Neelie Kroesové. 

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/479&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en. 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/digitalchampions/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0573:FIN:CS:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/479&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/479&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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blahobyt díky větší účinnosti, novým produktům, novým službám a inteligentnějším veřejným 
službám. 

Evropa prozatím zaostává za ostatními vyspělými ekonomikami v chápání toho, že strategické 
používání IKT je zásadním politickým nástrojem, který napomáhá vytvářet hodnoty a 
společenskou změnu. Strategické používání IKT může rychle vytvořit účinný cyklus, který 
transformuje účinnost v růst. Informační a komunikační technologie umožňují dramaticky 
snížit náklady na poskytování kvality v rámci sociálního státu, který je výrazným prvkem 
moderní evropské společnosti, a přináší personalizovanější zdravotní péči, lepší vzdělávání a 
demokratičtější účast na veřejném životě. Pro podniky znamená široké zavádění IKT 
účinnější přístup k zákazníkům, podporu produktivity a zvýšení provozní účinnosti. Rovněž 
vytváří nebývalé příležitosti pro mladé podnikatele a odborníky, zatímco starším občanům 
umožňuje, aby zůstali aktivní a zapojení. 

Návrhy předložené v tomto sdělení se zabývají konkrétními překážkami, které brání digitální 
transformaci Evropy; mohou zpochybnit stávající systémy a zájmy. Zachování současného 
stavu však Evropě dlouhodobou budoucnost nezajistí. Přijmout tyto návrhy za své znamená 
zavázat se k boji s překážkami – a klást na první místo prosperitu a blahobyt. 

Tyto návrhy spolu vzájemně souvisí, protože se všechny zabývají různými kritickými částmi 
Digitální agendy pro Evropu a usilují o jejich zlepšení. Jejich cílem je dosáhnout průlomu v 
konkrétních oblastech se značným stimulačním účinkem. Smyslem není nahradit probíhající 
akce Digitální agendy, jejich důležitost však bude stanovena na základě očekávaných 
krátkodobých až střednědobých dopadů. 

Všechna opatření navrhovaná v tomto sdělení, která vyžadují finanční příspěvek EU po roce 
2013, budou financována z finančních prostředků přidělených z rozpočtu pro příslušné oblasti 
podle návrhu víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020 předloženého Komisí, 
aniž je dotčeno konečné rozhodnutí o návrzích a konečné částky balíčku víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020, nástroje pro propojení Evropy, strukturálních fondů 
a programů Horizont 2020. 

Všechny zúčastněné strany, jichž se vize digitální Evropy týká, se vyzývají, aby 
spolupracovaly s Komisí v zájmu dosažení cílů uvedených návrhů, protože tyto návrhy mají 
zásadní význam pro zajištění odpovídajícího postavení Evropy v celosvětové konkurenci 
digitální budoucnosti. 
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