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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til sin beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø1,

1. bemærker, at informations- og kommunikationsteknologi (ikt) skal gøres tilgængelig for 
alle dele af vort samfund, idet det samtidig anerkendes, at ikt vil være en central drivkraft 
for produktivitet og økonomisk konkurrenceevne fremover og vil være et vigtigt element i 
den fortsatte konsolidering af et online indre marked; mener, at det for at sikre dette 
markeds succes er nødvendigt at sætte forbrugere og borgere i centrum i forbindelse med 
udformningen af en digital dagsorden, hvis formål skal være at gøre Europa til en førende 
global aktør på ikt-området;

2. understreger, hvor vigtig kreativt indhold som branche er for informationssamfundet, idet 
den er hurtigt voksende og dynamisk og således bidrager til vækst og beskæftigelse;

3. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre de fremskridt, der er gjort i de enkelte 
medlemsstater i forbindelse med gennemførelsen af specifikke politikværktøjer som f.eks. 
bredbånd, e-integration, e-sundhed, e-læring, og e-forretning, i en årlig rapport, hvoraf det 
fremgår, hvordan disse værktøjer er blevet innoveret med henblik på at yde forbrugerne en 
service, der afspejler det nyeste teknologiske stade på ikt-området, og til at arbejde hen 
imod at gøre så mange af regeringernes tjenesteydelser som muligt tilgængelige online for 
forbrugeren, samtidig med at den anerkender behovet for at bibringe borgere i hele EU 
viden på dette område med henblik på at få fuldt udbytte af fordelene ved ikt;

4. glæder sig over udtalelsen fra kommissær Kroes om, at den digitale dagsorden kun er 
berettiget, hvis der sikres fuld tilgængelighed for såvel privatpersoner som små 
virksomheder, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag til udjævning 
af den digitale kløft;

5. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udvide sin politik for
fremme af digital kunnen, således at alle borgere bliver i stand til at anvende 
onlineteknologier i deres dagligdag med det formål at skabe nye sociale, økonomiske og 
igangsættende muligheder;

6. glæder sig over, at lovgivningen om roaming blev gennemført så hurtigt; understreger det 
yderligere behov for konstant overvågning af roaminggebyrer for mobile tjenester i EU, 
herunder gebyrer for dataroaming, med henblik på at sikre et velfungerende, 
forbrugervenligt og konkurrencebaseret indre marked;

7. understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne forsat bør gøre en aktiv indsats for at 
forbedre den digitale sikkerhed med det formål at oplyse borgerne om, hvordan man kan 
forebygge digitale farer, og øge deres bevidsthed om de nye teknologiske ressourcer;

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0287.
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8. understreger behovet for at overvinde barriererne for grænseoverskridende e-handel og 
styrke forbrugertilliden gennem udvikling af en effektiv politik for et digitalt indre marked 
for Europa ved at gøre onlinetjenester i Europa mere konkurrencebaserede, tilgængelige, 
grænseoverskridende og gennemsigtige under overholdelse af reglerne om ophavsret (som 
eksempel på onlinetjenester kan nævnes bøger og tjenester med audiovisuelt indhold og 
musikindhold), samtidig med, at man sikrer et så højt niveau for forbrugerbeskyttelse som 
muligt og sætter en stopper for territorial forskelsbehandling (f.eks. baseret på bopælsland 
eller på, hvor et kreditkort er udstedt);

9. påpeger, at der er behov for initiativer i medlemsstaterne for at forbedre den generelle 
offentligheds digitale færdigheder; understreger vigtigheden af at bibringe EU-borgerne 
digitale færdigheder for at hjælpe dem til at få fuldt udbytte af fordelene ved at være 
online og deltage i det digitale samfund; understreger det potentiale, som dette indebærer 
for grænseoverskridende indkøb og adgang til digitale tjenester;

10. anerkender betydningen af et europæisk charter om brugerrettigheder, der vil skabe 
klarhed om de rettigheder og pligter, som forbrugere i et informationssamfund har; mener, 
at dette især bør indeholde brugerrettigheder vedrørende det digitale indhold og bør sikre 
grundlæggende interoperabilitet (særlig mellem offentlige forvaltninger) og standarder, 
navnlig for så vidt angår beskyttelse af privatlivets fred og sårbare brugeres rettigheder 
(f.eks. forbedring af handicappedes adgang til internetsider); understreger, at et europæisk 
charter om brugerrettigheder ligeledes bør omfatte forfatteres, forlæggeres og 
indholdsleverandørers immaterielle ejendomsret; understreger, at et europæisk charter om 
brugerrettigheder ligeledes bør omfatte de nuværende ophavsretlige rammer og sikre en 
retfærdig balance mellem ophavsrethavernes rettigheder og offentlighedens adgang til 
indhold og viden; bemærker, at sanktioner på det ophavsretlige område som princip skal 
rettes mod erhvervsmæssige misbrugere af ophavsret, før de rettes mod den enkelte 
borger;

11. understreger, at en global tilgang er af afgørende betydning, når udfordringer som 
databeskyttelse og pirateri skal tages op; opfordrer i denne sammenhæng til et nært 
samarbejde mellem EU og Internet Governance Forum;

12. understreger den betydning, som en stærk digital dagsorden vil have for færdiggørelsen af 
det indre marked, for så vidt angår såvel fjernelse af administrative og 
lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende handel som forbedring af tiltro 
og tillid til onlinetjenester; noterer sig fragmenteringen af det indre marked for digitale 
tjenester og produkter; opfordrer derfor Kommissionen til at gore noget ved denne digitale 
kløft, herunder øge effektiviteten af grænseoverskridende håndhævelse og klageadgang; 

13. bemærker, at den retlige ramme, inden for hvilken medlemsstaterne kan yde støtte til en 
forsyningspligt, er fuldstændig forældet nu; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at 
udarbejde den længe ventede nyvurdering af forsyningspligten, således at nye initiativer 
til stimulering af bredbånd og mobil højhastighedsadgang ikke holdes tilbage; 

14. bemærker, at der er nogle uklarheder i reglerne for statsstøtte, der kan påvirke 
fællesskabsstøttede bredbåndsydelser, navnlig for så vidt angår offentlige myndigheders 
evne til at konsolidere deres egne netværksbehov som grundlag for nye investeringer; 
anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at tage sig af disse problemer;
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15. henleder opmærksomheden på vigtigheden af at sikre, at handicappede slutbrugeres 
adgang svarer til andre slutbrugeres adgang, jf. Europa-Parlamentets opfordring i 
evalueringen af direktivet om forsyningspligt og brugerrettigheder; anmoder
Kommissionen om at tage mest muligt hensyn til handicappede brugeres behov i 
”2015.eu-dagsordenen”;

16. understreger behovet for fuld gennemførelse af den nye lovgivningsmæssige ramme for 
elektronisk kommunikation med henblik på at skabe konkurrencebaserede markeder for 
elektroniske kommunikationsnetværker, produkter og ydelser, et sundt miljø for 
investeringer i ny teknologi og et forbedret indre marked for informationssamfundet; 
understreger, at økonomisk regulering, der understøtter konkurrencen, først kan afskaffes, 
når markederne er blevet fuldstændig konkurrencebaserede.



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

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 23.2.2010

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

32
1
4

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De 
Campos, Jürgen Creutzmann, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, 
Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, 
Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, 
Tiziano Motti, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, 
Gräfin von Thun Und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara 
Weiler

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Frank Engel, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Antonyia Parvanova, 
Konstantinos Poupakis, Kerstin Westphal


