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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

- като взе предвид резолюцията си от 21 юни 2007 г. за доверието на 
потребителите в цифровата среда1, 

1. отбелязва, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) трябва да 
станат достъпни за всички сфери на нашето общество, като също така отчита, че 
в бъдеще ИКТ ще бъдат основна движеща сила за производителността и 
икономическата конкурентоспособност и ще бъдат важен елемент от процеса на 
допълнително укрепване на единния онлайн пазар; счита, че за да се гарантира 
успехът на този пазар, потребителите и гражданите трябва да играят централна 
роля в изготвянето на програма за цифровите технологии, чиято цел трябва да 
бъде превръщането на Европа във водещ участник в областта на ИКТ в световен 
план;

2. подчертава значението, което имат промишлените отрасли с творческо 
съдържание за информационното общество като динамичен и отбелязващ бърз 
растеж сектор, допринасящ за растежа и заетостта;

3. призовава Комисията да публикува годишен преглед относно напредъка в 
прилагането в отделните държави-членки на специфични инструменти на 
политиката като широколентови технологии, електронното приобщаване 
(eInclusion), електронното здравеопазване (eHealth), електронното обучение 
(eLearning) и електронния бизнес (eBusiness), като в този преглед се показват 
новаторските промени в тези инструменти с цел предоставяне на потребителите 
на услуга, отразяваща достиженията в сектора на ИКТ, и да работи в посока 
предоставяне на потребителите по електронен път на възможно най-голям брой 
административни услуги, като отчита същевременно необходимостта от 
обучение на гражданите в ЕС с оглед пълно използване на предимствата на 
ИКТ;

4. приветства позицията, изразена от члена на Европейската комисия, г-жа Крус, че 
програмата за цифровите технологии е основателна единствено ако се гарантира 
пълен достъп както за частните лица, така и за малките предприятия, и 
призовава Комисията да направи конкретни предложения за борба с цифровото 
разделение;

5. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да разшири 
политиката си относно насърчаването на грамотността в областта на цифровите 
технологии, така че всички граждани да са способни да използват онлайн 
технологии в ежедневието си, с цел създаване на нови социални, икономически 
и предприемачески възможности;

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0287.
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6. приветства бързото прилагане на законодателството относно роуминга; 
подчертава допълнителната необходимост от постоянно наблюдение на цените 
на роуминга в ЕС, включително цените за роуминга на данни, с цел гарантиране 
на добре функциониращ, насочен към потребителите и конкурентен вътрешен 
пазар;

7. подчертава, че Комисията и държавите-членки следва да продължат да 
предприемат действия за подобряване на дигиталната сигурност с цел 
информиране на гражданите относно начините за предотвратяването на 
рисковете, свързани с цифровите технологии, и повишаване на тяхното доверие 
по отношение на новите технологически ресурси; 

8. подчертава необходимостта от преодоляване на пречките пред презграничната 
електронна търговия и от повишаване на доверието на потребителите чрез 
развиването на ефективна политика за единен европейски цифров пазар, като се 
направят онлайн услугите в Европа (например, наред с другите онлайн услуги, 
книги, услуги, свързани с аудиовизуално и музикално съдържание) по-
конкурентни, достъпни, транснационални и прозрачни, при спазване на 
правилата относно авторските права, като същевременно се предоставя 
възможно най-високо равнище на защита на потребителите и се прекрати 
географската дискриминация (например основаваща се на държавата на 
произход на лицето или държавата, в която е издадена кредитната карта);

9. подчертава необходимостта от инициативи в държавите-членки за подобряване 
на електронните умения на населението; отбелязва колко е важно гражданите на 
ЕС да придобиват умения в областта на цифровите технологии, което да им 
позволява пълноценно да използват предимствата на интернет и участието в 
цифровото общество; подчертава свързаните с това потенциални възможности 
за презгранично пазаруване и достъп до цифрови услуги. 

10. признава значението на една Европейска харта за правата на потребителите, 
която би изяснила правата и задълженията на потребителите в 
информационното общество; счита, че това следва да включва най-вече правата 
на потребителите, свързани с цифровото съдържание, и да гарантира основно 
равнище на изпълнение по отношение на оперативна съвместимост (по-
специално между органите на публичната администрация) и стандарти, особено 
по отношение на защитата на личните данни и правата на уязвимите 
потребители ( например, като се подобри на достъпът до интернет страници за 
лица с увреждания); подчертава, че една Европейска харта за правата на 
потребителите следва да обхваща също така правата върху интелектуалната 
собственост на автори, издатели и доставчици на съдържание; подчертава, че 
една Европейска харта за правата на потребителите следва да включва също 
така действащата рамка за авторските права и да постига справедливо 
равновесие между правата на притежателите на права и достъпа на 
обществеността до съдържание (по-специално творческо съдържание) и до 
знания; отбелязва, че санкциите, като един от възможните инструменти в 
областта на авторските права, трябва по принцип да бъдат насочени първо 
към ползвателите с търговска цел, а след това към отделните граждани.
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11. подчертава, че възприемането на глобален подход при справянето с 
предизвикателства като защитата на данните и личния живот е от съществено 
значение; във връзка с това подкрепя тясното сътрудничество между ЕС и 
Форума за управление на интернет;

12. подчертава значението на една силна програма за цифрови технологии във 
връзка с пълното изграждане на вътрешния пазар, както за премахването на 
административните и регулаторните пречки пред презграничната търговия, така 
и за повишаването на доверието в онлайн услугите; отбелязва разпокъсаността 
на единния пазар за цифрови услуги и продукти; във връзка с това призовава 
Комисията да преодолее тези пропуски в областта на цифровите технологии, 
включително чрез повишаване на ефективността на презграничното 
правоприлагане и правна защита; 

13. отбелязва, че правната рамка, съгласно която държавите-членки могат да 
субсидират универсална услуга, е вече напълно неактуална; призовава 
Комисията да предприеме без отлагане дългоочаквания преглед на 
универсалната услуга, за да не се задържат новите инициативи за стимулиране 
на широколентовия и мобилния високоскоростен достъп; 

14. отбелязва, че съществуват неясноти в правилата за държавна помощ, които 
могат да засегнат широколентови услуги, подкрепяни от Общността, особено по 
отношение на способността на публичните органи да консолидират собствените 
си потребности относно комуникационните мрежи като основа за нови 
инвестиции; обръща се към Комисията с искане спешно да разгледа тези 
въпроси;  

15. подчертава, че е важно да се гарантира за крайните потребители с увреждания 
достъп на равнище, еднакво с равнището на достъп, предоставян на другите 
крайни потребители, както настоятелно призовава Европейският парламент в 
своя преглед на директивата за универсалната услуга и за правата и защитата на 
потребителите; отправя искане към Комисията да отдели възможно най-голямо 
внимание на потребностите на потребителите с увреждания в „програмата 
2015.eu“.

16. подчертава необходимостта от цялостно прилагане на новата регулаторна рамка 
за електронните комуникации с цел изграждане на конкурентоспособни пазари 
за мрежи, продукти и услуги за електронна комуникация, сигурна среда за 
инвестиции в нови технологии и подобрен единен пазар за информационното 
общество; посочва, че икономическата регулация в подкрепа на конкуренцията 
може да бъде премахната само след пълното изграждане на конкурентоспособни 
пазари..
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