
Európska únia a informačná spoločnosť - perspektívy spolupráce

Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie bude vo
významnej miere spojená s potrebou zosúladenia hospodárskej a
spoločenskej stratégie Slovenskej republiky so strategickým
smerovaním EÚ. Za základné strategické dokumenty, ktoré určujú a
budú určovať smerovanie EÚ do 21. storočia, možno považovať najmä
Bielu knihu s názvom Rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť -
Výzvy a cesty vpred do 21. storočia. Jej vypracovanie znamená
zároveň vypracovanie strategického programu ďalšieho smerovania
EÚ v podmienkach globálnej svetovej ekonomiky.

Biela kniha

Jadro Bielej knihy tvorí filozofia prechodu Európskej únie k informačnej
spoločnosti. Smerovanie k informačnej spoločnosti je podľa jej autorov nezvratné a dotýka sa všetkých
stránok života spoločnosti i vzájomných vzťahov medzi hospodárskymi partnermi. Moderné informačné a
komunikačné technológie dramaticky menia mnoho aspektov hospodárskeho a spoločenského života, ako
sú napríklad metódy práce a pracovné vzťahy, organizácia firiem, zameranie prípravy na povolanie a
vzdelanie a spôsob vzájomnej ľudskej komunikácie. Vedú k veľkému rastu produktivity priemyslu a
kvality poskytovania služieb. Na scénu nastupuje nová informačná spoločnosť, v ktorej sú kľúčovými
faktormi konkurencieschopnosť riadenia, kvalita a rýchlosť informovania. Vo forme vstupu do priemyslu i
vo forme služby poskytovanej konečnému užívateľovi ovplyvňuje informačná a komunikačná technológia
ekonomiku vo všetkých fázach. Autori Bielej knihy vychádzajú z nasledovných realít, ukazujúce nástup
informačnej spoločnosti:

Nástup multimediálneho sveta (zvuk - text - obraz) je zásadnou zmenou porovnateľnou s prvou
priemyselnou revolúciou.
Svet zajtrajška je už okolo nás: koncom storočia bude desaťkrát viac televíznych kanálov a trikrát
viac abonentov kábelových sietí. Odhaduje sa, že v USA pracuje už dnes mnoho miliónov ľudí
prostredníctvom televízie.
USA už idú príkladom: rastúci počet ich najväčších podnikov dnes používa informačné diaľnice.
Jadro modelu vývoja pre 21. storočie je problémom informačnej spoločnosti z hľadiska toho, či
Európa prežije alebo bude upadať.
Odpoveď na nové potreby európskych spoločností môžu dať komunikačné siete v rámci podnikov,
široko využívaná práca prostredníctvom televízie, rozsiahly prístup aj k tým vedeckým databázam,
ktoré sa týkajú využívania voľného času, rozvoja preventívnej liečebnej starostlivosti a domácej
liečebnej starostlivosti o starých ľudí.

Veľký význam pri prechode k informačnej spoločnosti má vytvorenie spoločného informačného priestoru.
Jeho vytvorenie vo vnútri EÚ umožní, aby sa EÚ plne chopila šancí vyplývajúcich z prechodu k
informačnej spoločnosti. Autori Bielej knihy konštatujú, že vytváranie informačnej spoločnosti bude
globálnym fenoménom, ktorého vedúcou silou bude USA, Japonsko a Európska únia, pričom USA a
Japonsko majú už v tejto oblasti určité skúsenosti a výsledky. Postupne sa však vytváranie informačnej
spoločnosti rozšíri po celom svete. Podľa autorov Bielej knihy pri uplatňovaní svojej stratégie by sa
Európa mala snažiť dosiahnuť tri ciele:

od začiatku začleniť svoj prístup do svetovej perspektívy a tým podporiť stratégiu svojich podnikov
a ekonomických subjektov zameraných na vytváranie medzinárodných spojení, kdekoľvek to je
možné, podporovať rozvoj otvorených systémov a medzinárodných štandardov, rezolútne usilovať o
otváranie trhov tretích krajín v záujme skutočnej reciprocity a bez akejkoľvek diskriminácie,
zároveň zabezpečiť, aby vyvíjané systémy náležite zohľadnili charakteristické črty Európy:
mnohojazyčnosť, kultúrnu a hospodársku rôznorodosť, všeobecne potom zachovanie jej sociálneho
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modelu,
vytvárať podmienky, v ktorých by Európa v otvorenom a konkurenčnom medzinárodnom systéme
aj naďalej disponovala základnými technológiami a výkonným a konkurencieschopným
priemyslom.

Širšie využitie potenciálu, ktorý poskytujú informačné a komunikačné technológie môže:

vytvoriť nové trhy služieb,
uľahčiť poskytovanie služieb viac súkromným ako verejným sektorom, vrátane nového partnerstva
medzi súkromným a verejným sektorom napr. pokiaľ ide o prípravu na povolanie,
urýchliť správne rozhodovacie procesy.

Spolupráca Európskej únie a krajín strednej a východnej Európy v oblasti informačnej
spoločnosti

Spolupráca EÚ s krajinami strednej a východnej Európy v tejto oblasti sa
sústreďuje predovšetkým do aktivít vyplývajúcich z činnosti Fóra
Európskej únie a krajín strednej a východnej Európy o informačnej
spoločnosti. Zriadenie Fóra EÚ a krajín strednej a východnej Európy o
informačnej spoločnosti znamenalo zapojenie krajín strednej a východnej
Európy do vytvárania informačnej spoločnosti v Európe. 1. Fórum EÚ a
krajín strednej a východnej Európy sa konalo 23. 6. 1995 v Bruseli.
Krajinám strednej a východnej Európy tu bolo v záujme podpory procesu

rozvoja informačnej spoločnosti v národnom prostredí odporúčané zriaďovať Národné kancelárie
projektov informačnej spoločnosti. Aktivity Fóra boli rozdelené do 4 pracovných panelov. Prvý panel,
zaoberajúci sa infraštruktúrou pre informačnú spoločnosť a jej financovaním dostalo za úlohu koordinovať

Maďarsko, druhý panel "Inštitucionálny a legislatívny rámec informačnej spoločnosti" Slovensko, tretí
"Štandardizácia" Poľsko a štvrtý "Veda a výskum" Slovinsko. Druhé Fórum bolo v roku 1996 v Prahe.
Výstupom z tohoto fóra bol akčný plán "Smerom k informačnej spoločnosti v krajinách strednej a
východnej Európy: Dvadsaťsedem ideí pre európske iniciatívy" (Towards the Information Society in
Central and Eastern European Countries: Twentyseven ideas for European Initiatives). Tento akčný plán
obsahuje dvadsaťsedem pilotných projektov na podporu rozvoja informačnej spoločnosti v týchto
krajinách. Neskoršie boli tieto projekty doplnené a dnes akčný plán obsahuje spolu 30 pilotných projektov.
Tretie Fórum sa uskutočnilo v roku 1997 v Bruseli. Významným podujatím pre krajiny strednej a
východnej Európy bola tiež ministerská konferencia Globálne informačné siete - využitie potenciálu, ktorá
sa konala v roku 1997 v Bonne.

Pilotné projekty akčného plánu Smerom k informačnej spoločnosti v
krajinách strednej a východnej Európy predstavujú určité návrhy alebo
predstavu o možných akciách v istej oblasti, ktoré by mali byť inšpiráciou
na národnej úrovni. Akčný plán sa sústreďuje na projekty spolupráce na
úrovni Európy a ma slúžiť ako doplnok národných programov informačnej
spoločnosti, avšak nie ako ich náhrada. Znamená to, že každá účastnícka
krajina by si mala vypracovať vlastný národný program informačnej
spoločnosti, stanoviť vlastné priority i cesty realizácie rozvoja informačnej
spoločnosti vo svojej krajine.

Slovenská republika sa do aktivít Fóra aktívne zapojila formou participácie na jednotlivých podujatiach
Fóra i ako koordinátor pracovného panelu zaoberajúceho sa inštitucionálnym a legislatívnym rámcom
informačnej spoločnosti. V roku 1996 vláda SR prijala uznesenie vlády č.807/1996 k záverom 2. Fóra EÚ
a krajín strednej a východnej Európy o informačnej spoločnosti, ktoré predpokladá vypracovanie a
realizáciu Národného programu implementácie informačnej spoločnosti na podmienky SR. V najbližšej
budúcnosti sa očakáva vypracovanie a následná realizácia Národného programu informačnej spoločnosti
SR a ďalšia participácia slovenských podnikov a inštitúcií na pilotných projektoch tohoto plánu. Úspešná
realizácia Národného programu informačnej spoločnosti by mala napomôcť úspechu integrácie Slovenska

http://www.internet.sk/mediakurier/euroforum/akt/07.htm

2 z 3 20.11.2012 10:03



do EÚ a umožniť participáciu Slovenska na výhodách vytvárajúcej sa globálnej informačnej spoločnosti.

Ing. Ivan Klinec
Prognostický ústav SAV
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