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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

- s ohledem na své usnesení ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním 
prostředí1,

1. konstatuje, že informační a komunikační technologie (IKT) musí být zpřístupněny ve 
všech sférách naší společnosti, a zároveň bere na vědomí, že IKT budou v budoucnu 
hlavní hnací silou produktivity a hospodářské konkurenceschopnosti a důležitým 
faktorem při dalším upevňování jednotného online trhu; domnívá se, že má-li se 
dosáhnout úspěchu, je nezbytné, aby spotřebitelé a občané hráli ústřední úlohu při 
rozvoji digitální agendy, jejímž cílem musí být snaha vytvořit z Evropy hlavního 
celosvětového hráče v oblasti IKT;

2. zdůrazňuje, že pro informační společnost mají velký význam tvůrčí odvětví, jež 
představují dynamickou a rychle se rozvíjející oblastí přispívající k hospodářskému 
růstu a rozvoji zaměstnanosti;

3. vyzývá Komisi, aby každoročně zveřejnila zprávu o pokroku dosaženém při provádění 
specifických politických nástrojů, k nimž například patří širokopásmový internet, 
eInclusion (začlenění do informační společnosti), eHealth (elektronické zdravotnictví), 
eLearning (elektronické vzdělávání) a eBusiness (elektronické obchodování) v 
jednotlivých členských státech a předvedla, jak byly tyto nástroje modernizovány, aby 
poskytly spotřebitelům služby, v nichž se odráží vrcholná vyspělost IKT, a aby rovněž 
usilovala o zpřístupnění co největšího počtu služeb poskytovaných státní správou 
uživatelům internetu; uznává však, že je nezbytné provádět mezi občany EU osvětu, aby 
tak mohli plně využívat výhod, které jim nabízí IKT;

4. vítá postoj, který vyjádřila komisařka Kroesová, podle níž je digitální agenda legitimní 
pouze tehdy, je-li k ní zajištěn plný přístup jak soukromým osobám, tak malým 
podnikům, a vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy k překonání digitální 
mezery;

5. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy rozšířila politiku podpory digitální 
gramotnosti, aby všichni občané mohli v každodenním životě používat on-line 
technologie s cílem vytvářet nové sociální, hospodářské a podnikatelské příležitosti;

6. vítá rychlé zavedení právních předpisů týkajících se roamingu; zdůrazňuje, že má-li se 
zajistit řádně fungující, spotřebitelsky orientovaný a konkurenční vnitřní trh, je třeba i 
nadále nepřetržitě sledovat ceny mobilních roamingových služeb v EU, včetně cen za 
datový roaming;

7. zdůrazňuje, že by Komise a členské státy měly i nadále aktivně usilovat o zlepšení 
digitální bezpečnosti s cílem informovat občany o způsobech, jak se vyvarovat 

                                               
1 Přijaté texty P6_TA(2007)0287.



PE438.276v02-00 4/6 AD\806167CS.doc

CS

digitálních nebezpečí, a budovat jejich důvěru v nové technologické zdroje;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné překonat překážky v oblasti přeshraničního elektronického 
obchodu a posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rozvoje účinné politiky pro 
evropský jednotný trh digitálních služeb tím, že online služby (mezi ostatními online 
službami také například online knihy, audiovizuální obsah a hudební nahrávky) budou 
konkurenceschopnější, dostupnější, transparentnější, poskytovány přes hranice 
členských států a v souladu s autorskými právy a také tím, že se zajistí co nejvyšší 
úroveň ochrany spotřebitele a znemožní se územní diskriminace (např. z toho důvodu, 
že spotřebitel má bydliště v určité zemi nebo proto, že jeho kreditní karta byla 
vystavena v určité zemi);

9. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy rozvíjely iniciativy na zlepšení 
elektronických dovedností široké veřejnosti; zdůrazňuje, že je důležité vybavit občany 
EU digitálními dovednostmi s cílem pomoci jim v plné míře využívat výhod, které 
nabízí internet, a zapojit se do digitální společnosti; zdůrazňuje potenciální přínos těchto
opatření pro přeshraniční nákupy a přístup k digitálním službám; 

10. uznává význam Evropské charty uživatelských práv, která objasní práva a povinnosti 
spotřebitelů informační společnosti; domnívá se, že by měla obsahovat práva uživatelů 
týkající se digitálního obsahu a měla by zaručovat základní míru interoperability 
(zvláště mezi veřejnými správami) a normy, zejména pokud jde o ochranu soukromí a 
práva znevýhodněných uživatelů (například zlepšení přístupnosti internetových stránek 
osobám s postižením); zdůrazňuje, že Evropská charta uživatelských práv by se měla 
vztahovat také na problematiku duševního vlastnictví autorů, vydavatelů a 
poskytovatelů obsahu; zdůrazňuje, že do Evropské charty uživatelských práv by měl být 
také začleněn rámec ochrany autorských práv a měla by zajistit rovnováhu mezi právy 
držitelů autorských práv a zpřístupněním obsahu (zejména kreativního obsahu) a 
vědomostí veřejnosti; konstatuje, že sankce, jakožto jeden z prostředků v oblasti 
ochrany autorských práv, by měly být ze zásady určeny zejména pro ty, kdo porušují 
předpisy za komerčním účelem, v menší míře pak pro jednotlivce;

11. zdůrazňuje, že při řešení otázek, jako je ochrana údajů a pirátství, má zásadní význam 
globální přístup; v této souvislosti vybízí k úzké spolupráci mezi EU a Fórem pro 
správu internetu;

12. zdůrazňuje význam, který má silná digitální agenda s ohledem na dokončení vnitřního 
trhu, ať už při odstraňování administrativních a regulačních překážek v přeshraničním 
obchodu, tak pro podporu důvěry v online služby; konstatuje, že jednotný trh s 
digitálními službami a produkty je roztříštěný; vyzývá proto Komisi, aby tuto digitální 
mezeru vyplnila, mimo jiné tím, že zvýší účinnost přeshraničního vymáhání práva a 
opravných prostředků; 

13. poznamenává, že právní rámec pro dotování univerzální služby členskými státy je nyní 
zcela zastaralý; vyzývá Komisi k bezodkladnému vypracování dlouho očekávané revize 
univerzální služby, aby se nebránilo novým iniciativám na podporu širokopásmového a 
mobilního přístupu s rychlým přenosem dat; 

14. konstatuje, že v předpisech týkajících se podpory existují určité nejasnosti, které mohou 
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mít dopad na širokopásmové služby podporované Společenstvím, zejména pokud jde o 
schopnost veřejných orgánů sjednotit své nároky na zasíťování jako základ pro nové 
investice; žádá Komisi, aby začala tyto problémy bezodkladně řešit;  

15. zdůrazňuje, že je důležité zajistit rovnocenný přístup pro konečné uživatele s 
postižením, a to na stejné úrovni, jakou mají k dispozici ostatní uživatelé, jak požadoval 
Evropský parlament ve své revizi směrnice o univerzální službě a právech uživatelů; 
žádá Komisi, aby v „agendě 2015.eu“ v nejvyšší možné míře zohlednila potřeby 
uživatelů s postižením;

16. zdůrazňuje, že je třeba v plném rozsahu provést nový regulační rámec pro elektronické 
komunikace s cílem dosáhnout hospodářské soutěže na trzích elektronických 
komunikačních sítí, produktů a služeb, zdravého investičního prostředí pro nové 
technologie a posíleného jednotného trhu pro informační společnost; upozorňuje, že 
právní předpisy zaměřené na podporu hospodářské soutěže bude možné odstranit pouze 
tehdy, budou-li trhy skutečně plně konkurenceschopné.
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