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Európa na ceste do informaènej spoloènosti

Príslu�né dokumenty:
� Biela kniha Komisie Rast, konkurencieschopnos� a zamestnanos� � Výzvy a sme-

ry vstupu do 21. storoèia.1

� Európa a globálna informaèná spoloènos� � Odporúèania pre Európsku radu.2

� Európska cesta do informaènej spoloènosti � Akèný plán.3

� Konferencia G 7 o informaènej spoloènosti, Brusel 25.�26. februára 1995. Zá-
vereèná správa.4

� Zelená kniha �ivot a práca v informaènej spoloènosti � ¼udia na prvom mieste.5

� Zelená kniha Informácie verejného sektora � K¾úèový informaèný zdroj pre
Európu.6

Informaèné technológie a komunikácia priná�ajú priemyselnú revolúciu zalo�e-
nú na informáciách, porovnate¾nú s revolúciou 19. storoèia. Tieto technológie spolu
s rozvinutou digitálnou elektronikou umo�òujú vytváranie nových multimediálnych
telematických slu�ieb a aplikácií, ktoré kombinujú zvuk, obraz a text a v ktorých sa
komplementárnym spôsobom vyu�ívajú v�etky komunikaèné prostriedky � telefón,
telefax, televízia a poèítaèe. Ich rozvoj je dôle�itým faktorom konkurencieschop-
nosti podnikov a otvára nové perspektívy pre organizáciu práce i zamestnanos�. �írenie
týchto nových technológií na v�etkých úrovniach ekonomického a spoloèenského
�ivota postupne mení na�u spoloènos� na �informaènú�.

Európske spoloèenstvo sa dalo na túto cestu u� od zaèiatku osemdesiatych rokov.
Prípravu na príchod informaènej spoloènosti mo�no datova� do obdobia uvedenia
ve¾kých výskumných a rozvojových programov v informaèných technológiách, ako
boli ESPRIT (1984), RACE (1985), a prvých troch programov v oblasti telematic-
kých aplikácií v roku 1986: AIM (zdravotníctvo), DRIVE (cestná doprava) a DELTA

1 White Paper on growth, competitiveness, and employment: Part A � The challenges and ways forward
into the 21st century.
In: http://www.ispo.cec.be/docs/policy/docs/i_COM(93)700  final_partA.html

2 Europe and the global information society � Recommendations to the European Council.
In: http://www.ispo.cec.be/docs/basics/docs/bangemann.pdf

3 Europe�s way to the information society: An Action Plan.
In: http://www.ispo.cec.be/infosoc/backg/action.html

4 G-7 Information Society Conference, Brussels, 25�26 February 1995. Final report.
In: http://bscw2.ispo.cec.be/intcoop/ docs/g8/is_pp_compl_report.pdf

5 Green Paper �Living and Working in the Information Society: People First�. (COM(96)389 final).
In: http://europa.eu.int/comm/dg05/info_soc/docs/is_gr_bk/cover.htm

6 Green Paper on �Public sector information: a key resource for Europe� (COM/98/0585 final).
In: http://www.echo.lu/info2000/en/publicsector/greenpaper.html
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(dia¾kové vzdelávanie). Uvedené programy boli roz�írené vo 4. rámcovom programe.
Do tohto dynamického procesu mo�no zahrnú� aj po roku 1987 prijaté opatrenia
v oblasti telekomunikácií a neskôr aj v audiovizuálnom sektore.

V roku 1993 Biela kniha Komisie Rast, konkurencieschopnos� a zamestnanos� �
Výzvy a smery vstupu do 21. storoèia zdôraznila význam vývoja smerom k infor-
maènej spoloènosti pre budúcnos� Európy. Podèiarkla dôle�itos� a naliehavos� celo-
európskej informaènej infra�truktúry pre ekonomický rast a konkurencieschopnos�
Európy, ako aj pre vytvorenie nových trhov a pracovných príle�itostí.

Do výrobných procesov, organizácie práce i do modelov konzumu zasahujú zme-
ny vyvolané rozvojom nových informaèných a komunikaèných technológií. Digitál-
ne technológie umo�òujú kombinova� prenos informácií, zvuku, textu a obrazov po-
mocou jediného vysoko výkonného systému.

Na návrh Bielej knihy Európska rada v decembri 1993 po�iadala skupinu exper-
tov na vysokej úrovni, aby predlo�ila správu o informaènej spoloènosti spolu s návr-
hom konkrétnych opatrení.

Bangemannova správa � Európska rada v Korfu

Správa s názvom Európa a globálna informaèná spoloènos� � Odporúèania pre
Európsku radu bola výsledkom práce skupiny na vysokej úrovni, v ktorej boli zastú-
pení predstavitelia mediálneho priemyslu, ale aj u�ívate¾ov pod vedením bývalého
podpredsedu Komisie Martina Bangemanna. Správa sa dostala na program rokova-
nia Rady v Korfu v júni 1994.

Zdôraznila naliehavú potrebu opatrení, ktoré by zabezpeèili európskym podni-
kom konkurencieschopnos� na medzinárodnej úrovni. Správa ïalej objasòuje potre-
bu urýchli� proces liberalizácie a zároveò konsolidova� univerzálne slu�by. Súkrom-
ný sektor oznaèuje za hlavného investora do informaènej infra�truktúry. Úlohou
Európskej únie a jej èlenských �tátov je vytvori� koherentný legislatívny rámec a vy-
hnú� sa tak tomu, aby cirkulujúce informácie podliehali v jednotlivých krajinách rôz-
nym regulaèným pravidlám. Správa predkladá aj zoznam desiatich iniciatív, zamera-
ných na demon�tráciu pou�ite¾nosti a u�itoènosti nových telematických aplikácií.

Akèný plán: Európska cesta do informaènej spoloènosti

Dòa 19. júla 1994 Komisia na výzvu Európskej rady predlo�ila správu Európska
cesta do informaènej spoloènosti � Akèný plán. (COM(94)347 final.) Správa formu-
luje základný rámec pre èinnos� v rôznych oblastiach súvisiacich s informaènou spo-
loènos�ou, ich �truktúru a vzájomné prepojenie. Plán èinnosti dopåòa èasový harmo-
nogram na roky 1994�1995.

Plán bol zalo�ený na �tyroch hlavných smeroch èinnosti:
� Prijatie zákonného a právneho rámca, ktorého ústredným prvkom je liberalizá-

cia infra�truktúry. Dôle�ité opatrenia sa predpokladali aj vo vz�ahu k definovaniu
univerzálnych slu�ieb a ich financovania, vzájomnej prepojenosti (interconnection
and interoperability), práv du�evného vlastníctva, elektronickej a právnej ochrany,
kontroly médií a medzinárodných aspektov.
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� Podpora iniciatív v oblasti celoeurópskych sietí, slu�ieb, aplikácií a obsahov.
Okrem optimálneho vyu�ívania tradièných nástrojov Komisia deklarovala zámer
pôsobi� ako katalyzátor iniciatív súkromného sektora, èlenských �tátov, regiónov
a miest najmä prostredníctvom ISPO, ktorého cie¾om je podnecova� a podporova�
zriaïovanie partnerstiev na uvádzanie nových aplikácií.

� Spoloèenské a kultúrne aspekty: Skupina expertov bude poverená hodnoti� vplyv
informaènej spoloènosti na súkromný, profesionálny a verejný �ivot a pôsobi� ako
poradný orgán Komisie v tejto oblasti. Dôraz je na maximálnom vyu�ití potenciálu
informaènej spoloènosti pre rozvoj európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

� Propagácia informaènej spoloènosti: Plán obsahuje návrh propagaèných akcií
pre �irokú verejnos� i cie¾ové skupiny so zámerom vysvet¾ova� podstatu informaènej
spoloènosti, jej mo�nosti i riziká.

Zasadnutie Európskej rady v Essene zdôraznilo, �e Akèný plán Európska cesta do
informaènej spoloènosti a závery ministrov priemyslu a telekomunikácií tvoria agendu
rozvoja informaènej spoloènosti.

V decembri 1994 bol zriadený Úrad na riadenie projektu informaènej spoloènosti
(Information Society Project Office � ISPO) ako súèas� Akèného plánu. ISPO bol
konkrétnym naplnením opatrení na podporu a orientáciu súkromných a verejných
iniciatív v informaènej spoloènosti.

Konferencia G 7 o informaènej spoloènosti

Ministri krajín G 7 a èlenovia Európskej komisie sa stretli 25. a 26. februára 1995
na ministerskej konferencii G 7 o informaènej spoloènosti v Bruseli. Závery tejto
konferencie obsahujú osem základných princípov podpory rozvoja poèítaèových, te-
lekomunikaèných a mediálnych sietí:

1. Rozhodujúcu úlohu v rozvoji informaènej spoloènosti musia zohra� trhové sily
(súkromný sektor). Z toho vyplýva, �e informaèná infra�truktúra a informaèné slu�-
by musia by� predmetom hospodárskej sú�a�e.

2. V celej EÚ musia by� zabezpeèené univerzálne slu�by a sie�ové prepojenia,
ako aj koordinácia slu�ieb a aplikácií. Podobné opatrenia majú by� prijaté aj v iných
èastiach sveta, aby aj tam existovali rovnaké mo�nosti prístupu.

3. Financovanie informaènej spoloènosti je podstatnou úlohou súkromného hos-
podárstva (sektora).

4. Je nevyhnutné podporova� kultúrnu a jazykovú rozmanitos�.
5. Je nevyhnutné ochraòova� súkromnú sféru, informácie musia by� bezpeèné,

�írené a spracúvané tak, aby sa zachovala ich dôvernos�.
6. Treba rozvíja� spoluprácu s hospodársky menej rozvinutými krajinami, najmä

susednými krajinami strednej a východnej Európy.
7. Priemyselný sektor si musí by� vedomý mo�ností, ktoré mu poskytuje infor-

maèná spoloènos�.
8. Je nevyhnutné, aby si tieto mo�nosti uvedomila aj verejnos�. ¼udia musia ma�

prístup ku �koleniu na v�etkých úrovniach vzdelávacieho systému.7

7 G-7 Information Society Conference. Brussels, 25�26 February 1995. Final report.
In: http://bscw2.ispo.cec.be/intcoop/docs/g8/is_pp_compl_report.pdf



S. BREÈKA: Mediálna politika Európskej únie � III 285

Fórum informaènej spoloènosti

Vo februári 1995 sa Európska komisia rozhodla zriadi� Fórum informaènej spo-
loènosti ako novú autoritatívnu platformu na reflexiu, diskusiu a poradenstvo vo vz�ahu
k informaènej spoloènosti. V pevnom presvedèení, �e informaèné a komunikaèné
technológie musia uspokojova� potreby v�etkých obèanov i priemyslu, Komisia zria-
dením fóra vyjadrila snahu pozna� názory na svoju politiku a priority od �irokej zá-
kladne zainteresovaných.8

�ivot a práca v informaènej spoloènosti

V júli 1996 Komisia prijala Zelenú knihu �ivot a práca v informaènej spoloè-
nosti � ¼udia na prvom mieste.9 Hovorí o k¾úèových sociálnych aspektoch prechodu
z informaènej spoloènosti. Zelená kniha zdôraznila, �e aj keï �iroké uplatnenie infor-
maèných a komunikaèných technológií mô�e prinies� obrovský potenciál hospodár-
skeho rastu a vy��iu �ivotnú úroveò, mnohí ¾udia vyjadrujú obavy z mo�ných nega-
tívnych dôsledkov informaènej spoloènosti na ich �ivot. Kniha analyzuje, akým
spôsobom tieto technológie ovplyvòujú produkciu a organizáciu práce a ako menia
�ivot ¾udí.

Na problematiku �ivota a práce v informaènej spoloènosti nadväzuje správa, kto-
rú v roku 1997 predlo�il komisár pre zamestnanos� a sociálne otázky Padraig Flynn.
Správa komisie expertov na vysokej úrovni bola zriadená v máji 1995, aby skúmala
sociálne zmeny, ktoré prinesie informaèná spoloènos�. Správa s názvom Budovanie
európskej informaènej spoloènosti pre nás v�etkých10 obhajuje potrebu prihliada� na
sociálne aspekty a navrhuje �ir�í politický rámec budovania spoloènosti zameranej
na zlep�enie kvality �ivota v�etkých Európanov. Obsahuje vy�e tridsa� k¾úèových
návrhov pre oblas� ekonomiky, zamestnanosti, regionálnej súdr�nosti, ako aj sociál-
nych aspektov ako kvalita �ivota, sociálna súdr�nos�, zdravie a demokracia.

Nové priority

Oznámenie Informaèná spoloènos�: Od Korfu po Dublin � Nové priority z 24.
júla 1996 priná�a aktualizovaný a revidovaný Akèný plán s cie¾om od�tartova� druhú
fázu stratégie EÚ vo vz�ahu k informaènej spoloènosti. Akèný plán sa týka aktivít
Spoloèenstva, komplementárnych k aktivitám jednotlivých èlenských �tátov.11

Oznámenie uvádza �tyri nové priority:

8 Information Society Forum.
In: http://bscw2.ispo.cec.be/policy/i_isforum.html

9 Green Paper �Living and Working in the Information Society: People First� (COM(96)389 final).
In: http://europa.eu.int/comm/dg05/info_soc/docs/is_gr_bk/cover.htm

10 Towards the Information Society. History.
In: http://www.ispo.cec.be/basics/i_history.html

11 Communication �Information Society: From Corfu to Dublin � The new emerging priorities�
(COM(96)395 final of 24 July 1996).
In: http://www.ispo.cec.be/policy/i_rollingaction.html



OTÁZKY �URNALISTIKY � 2000 � 4 286

1. Skvalitnenie podnikate¾ského prostredia
Európsky priemysel sa zaèal prispôsobova� rastúcim konkurenèným tlakom a vy-

u�íva� obrovské mo�nosti informaènej spoloènosti. Na zvládnutie týchto nároèných
úloh v�ak potrebuje priaznivé podnikate¾ské prostredie. To predov�etkým znamená
plnú liberalizáciu telekomunikácií v EÚ do 1. januára 1998. Okrem toho si to vy�a-
duje väè�iu transparentnos� a konzistentnos� národných regulaèných opatrení vo vz�ahu
k informaèným slu�bám, ktoré by zabezpeèili férovú sú�a� (konkurenciu) a fungo-
vanie vnútorného trhu. Napokon, väè�iu pozornos� treba venova� rýchlemu uplatòo-
vaniu informaèných a komunikaèných technológií v rôznych sektoroch vrátane ma-
lých a stredných podnikov.

2. Investovanie do budúcnosti
Informaèná spoloènos� znamená spoloènos� zalo�enú na vedomostiach. V záuj-

me obohatenia európskej poznatkovej základne musí výskum rôznych aspektov in-
formaènej spoloènosti zohráva� k¾úèovú rolu v piatom rámcovom programe, v súla-
de s odporúèaniami Komisie prijatými 10. júla 1996. Komisia pripraví nále�ité
opatrenia v zhode s po�iadavkou európskeho summitu vo Florencii �urýchlene vy-
pracova� Akèný plán iniciatívy Uèenie v informaènej spoloènosti�.

3. ¼udia v centre pozornosti
Prioritou politiky Komisie je dosta� ¾udí do centra problematiky informaènej spo-

loènosti, èi�e viac prihliada� na ich oèakávania a obavy v súvislosti s takými problé-
mami, ako je prístup k �irokej �kále slu�ieb a obsahov. V praxi Komisia zamý�¾a
uskutoèni� u��iu integráciu �trukturálnych fondov a politiky informaènej spoloènos-
ti v snahe zoh¾adni� sociálne otázky, chráni� záujmy konzumentov a skvalitni� slu�by
verejného sektora.

4. Reagova� na globálne výzvy
Postupujúca globalizácia kladie väè�í dôraz na definovanie globálnych pravidiel.

Komisia preto pova�uje za ve¾mi dôle�ité ukonèenie rokovaní World Trade Organiza-
tion. Globálna informaèná spoloènos� si vy�aduje u��iu spoluprácu aj s krajinami
mimo EÚ a pomoc rozvojovému svetu pri jeho integrovaní do informaènej spoloè-
nosti 21. storoèia.

Propagácia informaènej spoloènosti

Dôle�itou súèas�ou prípravy obèanov Európy na vstup do informaènej spoloènos-
ti sú akcie na jej podporu a propagáciu. V rámci týchto aktivít Európska rada 30.
marca 1998 prijala svojím rozhodnutím 98/253/EC12 viacroèný (1998�2002) prog-
ram PROMISE � Promoting the Information Society in Europe13 (Propagácia infor-
maènej spoloènosti v Európe), ktorého cie¾om je:

� Oboznámi� verejnos� s potenciálnym vplyvom informaènej spoloènosti a jej
nových aplikácií v Európe a stimulova� motiváciu ¾udí a ich schopnos� participova�
na zmenách vedúcich k informaènej spoloènosti.

� Optimalizova� sociálno-ekonomický prospech z informaènej spoloènosti v Eu-
rópe analýzou technických, ekonomických, sociálnych a regulaèných aspektov, vy-

12 Official Journal L 107, 07/04/1998.
13 PROMISE � Promoting the Information Society in Europe.

In: http://www.ispo.cec.be/promotion/i_promise.html
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hodnocovaním úloh, ktoré nasto¾ujú prechod k informaènej spoloènosti, okrem iné-
ho vo vz�ahu k zamestnanosti, ako aj propagovaním synergie a kooperácie medzi
európskou a národnou úrovòou.

� Vyzdvihova� rolu a význam Európy v rámci globálnych dimenzií informaènej
spoloènosti.

Aktivity v rámci tohto programu sa týkajú viacerých rezortov a doplòujú èinnos�
Spoloèenstva v iných oblastiach. Okrem toho má program poskytova� spoloèný rá-
mec na komplementárnu a synergickú interakciu rôznych národných, regionálnych
a lokálnych iniciatív smerujúcich k vytvoreniu informaènej spoloènosti na európ-
skej úrovni.

Súèas�ou propagácie a podpory informaènej spoloènosti je aj ISPO, v novembri
1998 zmenený na Information Society Promotion Office (Úrad na propagáciu infor-
maènej spoloènosti). K jeho hlavným èinnostiam patrí:

� Poskytovanie informaèných slu�ieb pomocou elektronických i klasických médií.
� Propagácia informaènej spoloènosti.
� Inventarizácia projektov a aktivít na rozvoj informaènej spoloènosti.
� Vyh¾adávanie a sprostredkúvanie najlep�ích praktických skúseností.
� Podpora sie�ového spojenia medzi jednotlivými aktérmi európskej informaènej

spoloènosti.
� Podpora vybraných projektov informaènej spoloènosti a propagaèných akcií.

Informácie verejného sektora � K¾úèový informaèný zdroj pre Európu

V januári 1999 Komisia zverejnila Zelenú knihu Informácie verejného sektora �
K¾úèový informaèný zdroj pre Európu. Kniha rie�i problém, ako vyu�íva� informácie
ministerstiev a iných verejných (�tátnych) orgánov pre èo najväè�í prospech obèanov
a hospodárstva v Európe. Multimediálny priemysel by pri príprave nových produk-
tov a slu�ieb mohol a mal vyu�íva� ve¾ké mno�stvo informácií, ktoré pri plnení svo-
jich povinností zhroma�ïujú verejné orgány. Obèania by mohli vo väè�ej miere uplat-
òova� svoje práva, ak by mali k dispozícii informácie o pracovných, �tudijných
a �ivotných podmienkach dôchodcov v èlenských �tátoch. Mnohí ¾udia by tie� priví-
tali kompletné informácie o daòovej regulácii cezhranièného obchodu. Konkuren-
cieschopnos� podnikov by sa zvý�ila, ak by mali mo�nos� rýchle získa� informácie
o regulácii exportu do iných krajín. V�etky tieto informácie existujú, av�ak technic-
ké a právne postupy, ako aj podmienky ich sprístupòovania v rámci èlenských �tátov
sú nekoordinované, a preto aj málo transparentné pre obèanov i podniky.

Elektronická Európa

Európska komisia 8. decembra 1999 od�tartovala iniciatívu s názvom eEurope �
An Information Society for All (eEurópa � Informaèná spoloènos� pre v�etkých).14

Iniciatíva sa zameriava na desa� prioritných oblastí:

14 eEurope � An Information Society for All.
In: http://www.ispo.cec.be/basics/i_europe.html
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� Európska mláde� do digitálnej éry: Zavádzanie internetu a multimediálnych
prostriedkov do �kôl a prispôsobovanie vzdelávania digitálnej ére.

� Lacnej�í prístup na internet: Väè�ou konkurenciou poskytovate¾ov interneto-
vých slu�ieb redukova� ceny a roz�íri� mo�nos� výberu pre zákazníkov.

� Urýchli� rozvoj elektronického obchodovania: Zrýchli� prijímanie právneho rámca
a roz�íri� pou�ívanie elektronického obstarávania tovarov a slu�ieb.

� Výkonný internet pre výskumníkov a �tudentov: Zabezpeèi� vysokovýkonný
prístup na internet a tým podpori� kooperatívne uèenie a bádanie.

� Elektronické karty pre elektronický prístup: Podpori� zriadenie celoeurópskej
infra�truktúry v záujme maximálneho vyu�itia.

� Rizikový kapitál pre malé a stredné podniky: Rozvíja� inovaèné prístupy v úsilí
o èo najväè�iu dostupnos� rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky s vyspe-
lou technológiou.

� �Elektronická participácia� pre postihnutých: Zabezpeèi�, aby rozvoj informaè-
nej spoloènosti plne prihliadal na potreby postihnutých ¾udí.

� Zdravotnícka starostlivos� online: Roz�íri� vyu�ívanie sietí a sofistikovaných
technológií pri monitorovaní zdravia, poskytovaní zdravotníckych informácií a zdra-
votníckej starostlivosti.

� Inteligentná doprava: Zabezpeèi� bezpeènej�iu a úspornej�iu dopravu pou�itím
digitálnych technológií.

� Vláda online: Zaruèi� obèanom ¾ah�í prístup k vládnym informáciám, slu�bám
a rozhodovacím postupom online.

Táto iniciatíva sa realizovala poèas predsedníctva Portugalska spoluprácou Komisie
s èlenskými �tátmi. Pod¾a pôvodného plánu bola iniciatíva definitívne schválená poèas
mimoriadneho zasadania Európskej rady k otázkam zamestnanosti, ekonomickej refor-
my a sociálnej súdr�nosti v Lisabone v marci 2000 a ïalej dopracovaná poèas �peciálnej
ministerskej konferencie o informaènej spoloènosti v Lisabone o mesiac neskôr.

Na záver

Otázkami informaènej spoloènosti sme nevyèerpali celú problematiku mediálnej
politiky Európskej únie. Niektoré h¾adiská, ako napríklad reguláciu koncentrácie médií
sme u� komentovali na inom mieste.15 Ïal�ie ve¾mi dôle�ité a praktické aspekty (napr.
problematika podporných programov), ktorými chce EÚ zvý�i� konkurenènú schop-
nos� európskeho audiovizuálneho priemyslu, sme mohli spomenú� len okrajovo. Dú-
fame v�ak, �e sa nájdu mo�nosti, aby mohla by� �túdia publikovaná ako celok a po-
slú�ila tak nielen osnovate¾om mediálnej politiky Slovenskej republiky, ale aj �ir�ej
odbornej verejnosti.

Adresa autora: PhDr. Samuel Breèka, Mediálne informaèné centrum � Odbor me-
diálnych informácií, Pionierska 4, 812 46 Bratislava

15 BREÈKA, S.: Koncentrácia médií a jej regulácia v Európe. Otázky �urnalistiky, 1999, è. 2, s. 102�
112.
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In the last part of his study, the author deals
with new and topic issue of the European Union�s
media policy, which is placed on the interface bet-
ween media, telecommunications and new infor-
mation technologies. It is the policy aimed to pre-
pare the Europe to enter the information society.
Going out from respective documents, the author
describes the basic stages of this process. He
begins with so called Bangenmann�s report  �Eu-
rope and the global information society � Recom-
mendations to the European Council� from 1994.
The report highlighted the need to speed up the
process of liberalisation while, at the same time,
consolidating the universal service. The report
also specifies that financing information infra-
structure is mainly the responsibility of the pri-
vate sector. The report also proposes a list of ten
initiatives aimed at demonstrating the feasibility
and usefulness of new telematic applications.
Further the author introduces the European
Commission�s report �Europe�s way to the in-
formation society: An Action Plan� that formula-
ted a general framework within which actions in
the different fields relating to the information
society will be structured and mutually consoli-
dated. In addition, the article briefly refers to the
G7 Ministerial Conference on the global infor-

mation society from 1995. It mentions the deci-
sion of the Commission to set up the Informa-
tion Society Forum in February 1995 in order to
create a new and authoritative source of reflec-
tion, debate and advice on the challenges of the
Information Society. The Green Paper �Living
and Working in the Information Society: People
First� examines how Information and Communi-
cation technologies are reshaping production and
work organisation and are transforming people�s
lives. In the closing part of the study the author
refers to another three activities of the European
Union: 1. PROMISE program that aims at in-
creasing public awareness and understanding of the
potential impact of the Information Society and
its new applications throughout Europe, stimu-
lating people�s motivation and ability to partici-
pate in the change to the Information Society; 2.
Green Paper on �Public sector information: a key
resource for Europe�, a report on how the infor-
mation gathered by government departments and
other public bodies can be used to provide the
greatest benefit to citizens and businesses in Eu-
rope; 3. Initiative entitled �eEurope � An Infor-
mation society for All�, which proposes ambi-
tious targets to bring the benefits of the Information
Society within reach of all Europeans.


