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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον1,

1. σημειώνει ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να καταστούν 
διαθέσιμες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι θα 
αποτελέσουν βασικό κινητήριο μοχλό της παραγωγικότητας και της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας στο μέλλον και σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω εδραίωση 
της ενιαίας επιγραμμικής αγοράς· θεωρεί ότι, για να διασφαλιστεί η επιτυχία της, στο 
επίκεντρο της ανάπτυξης ψηφιακής ατζέντας – στόχος της οποίας πρέπει να είναι η 
ανάδειξη της Ευρώπης σε ηγετικό παράγοντα του τομέα των ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
– πρέπει να βρίσκονται οι καταναλωτές και οι πολίτες·

2. τονίζει τη σημασία που έχει η βιομηχανία δημιουργικού περιεχομένου για την κοινωνία 
της πληροφορίας ως ταχέως αναπτυσσόμενος και δυναμικός τομέας που συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

3. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετησίως έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων εργαλείων πολιτικής –όπως η ευρυζωνικότητα, η ηλ-ένταξη, η ηλ-υγεία, η 
ηλε-μάθηση και το ηλ-επιχειρείν– στα επιμέρους κράτη μέλη, στην οποία να παρουσιάζει 
τους καινοτόμους τρόπους με τους οποίους έχουν τροποποιηθεί τα εργαλεία αυτά, ώστε 
να παρέχονται στους καταναλωτές υπηρεσίες σύμφωνες με τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα των ΤΠΕ· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να εργαστεί ώστε να καταστούν διαθέσιμες 
στον καταναλωτή μέσω του Διαδικτύου όσο το δυνατόν περισσότερες δημόσιες 
υπηρεσίες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση των πολιτών σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη των ΤΠΕ·

4. χαιρετίζει τη θέση που εξέφρασε η Επίτροπος Kroes, ότι η ψηφιακή ατζέντα στερείται 
βάσης εάν δεν διασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις 
μικρές επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για 
την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος·

5. καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να διευρύνει την πολιτική της για 
την προαγωγή του ψηφιακού γραμματισμού, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή τους με σκοπό την 
ανάπτυξη νέων κοινωνικών, οικονομικών και επιχειρηματικών ευκαιριών·

6. χαιρετίζει την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την περιαγωγή· υπογραμμίζει 
την περαιτέρω ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης των τιμών για την περιαγωγή κινητής 
τηλεφωνίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τιμών για την περιαγωγή δεδομένων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση εύρυθμα λειτουργούσας και ανταγωνιστικής 

                                               
1 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0287.
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αγοράς με επίκεντρο τον καταναλωτή·

7. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να 
αναλαμβάνουν δράσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας με στόχο την 
ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη των ψηφιακών κινδύνων και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης τους απέναντι στα νέα τεχνολογικά μέσα·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν οι φραγμοί στο διασυνοριακό ηλ-εμπόριο και να 
τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής 
πολιτικής για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη, που να καθιστά τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες (όπως, μεταξύ άλλων, τα βιβλία και τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικού και μουσικού περιεχομένου) πιο ανταγωνιστικές, προσιτές, 
διασυνοριακές και διαφανείς σύμφωνα με τους κανόνες περί δικαιωμάτων του 
δημιουργού, παρέχοντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή και θέτοντας τέρμα στις γεωγραφικές διακρίσεις (βάσει της χώρας διαμονής 
του καταναλωτή ή της χώρας έκδοσης των πιστωτικών καρτών)·

9. σημειώνει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη βελτίωση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφοδιάσουμε τους 
πολίτες της ΕΕ με ψηφιακές δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τα 
οφέλη που προσφέρει η χρήση επιγραμμικών υπηρεσιών και η συμμετοχή στην ψηφιακή 
κοινωνία· τονίζει τις προοπτικές που θα ανοίξουν με τον τρόπο αυτό για τις 
διασυνοριακές αγορές και την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες·

10. αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να καταρτιστεί ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των 
χρηστών που να αποσαφηνίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών 
στην κοινωνία της πληροφορίας· θεωρεί ότι ο χάρτης αυτός θα πρέπει να κατοχυρώνει 
ιδίως τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο και να 
διασφαλίζει βασικές δυνατότητες διαλειτουργικότητας (ιδίως μεταξύ των δημόσιων 
διοικήσεων) και πρότυπα, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δικαιωμάτων των χρηστών που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση (π.χ. βελτίωση της 
προσβασιμότητας των διαδικτυακών σελίδων για άτομα με αναπηρία)· τονίζει ότι ο 
ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των χρηστών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το 
υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού και να ισορροπεί με 
δίκαιο τρόπο τα δικαιώματα των κατόχων των δικαιωμάτων και την πρόσβαση του κοινού 
στο περιεχόμενο (ιδίως στο δημιουργικό περιεχόμενο) και στη γνώση· σημειώνει ότι οι 
κυρώσεις, ως ένα από τα πιθανά εργαλεία στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού, 
θα πρέπει κατ' αρχήν να επιβάλλονται κατά όσων εκμεταλλεύονται εμπορικά το 
περιεχόμενο και έπειτα κατά μεμονωμένων πολιτών·

11. υπογραμμίζει ότι για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως είναι η προστασία των 
δεδομένων και η πειρατεία απαιτείται παγκόσμια προσέγγιση· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, 
τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου (Internet Governance Forum)·

12. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση ισχυρής ψηφιακής ατζέντας για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, τόσο με την άρση των διοικητικών και ρυθμιστικών 
φραγμών για το διασυνοριακό εμπόριο όσο και με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις 
επιγραμμικές υπηρεσίες· σημειώνει τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς όσον αφορά 
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τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά προϊόντα· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει το ψηφιακό αυτό χάσμα, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της διασυνοριακής επιβολής του νόμου και των διασυνοριακών 
μέσων προσφυγής·

13. σημειώνει ότι το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να επιδοτούν 
την παροχή καθολικής υπηρεσίας είναι πλέον παντελώς ξεπερασμένο· καλεί την Επιτροπή 
να προβεί χωρίς καθυστέρηση στην από καιρό αναμενόμενη αναθεώρηση του πλαισίου 
παροχής καθολικής υπηρεσίας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέες πρωτοβουλίες με 
σκοπό την τόνωση της ευρυζωνικής και κινητής πρόσβασης με υψηλές ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων·

14. σημειώνει ότι υπάρχουν ορισμένες ασάφειες όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις στηριζόμενες από την Κοινότητα 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ικανότητα των δημόσιων αρχών να 
χρησιμοποιούν τις δικές τους απαιτήσεις δικτύωσης ως βάση για νέες επενδύσεις· ζητεί 
από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει κατεπειγόντως τα προβλήματα αυτά·

15. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί για τους τελικούς χρήστες που έχουν 
αναπηρία επίπεδο πρόσβασης ισότιμο με αυτό που προσφέρεται στους λοιπούς τελικούς 
χρήστες, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αξιολόγηση που διενήργησε 
σχετικά με την οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών· ζητεί 
από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των χρηστών με αναπηρία στο 
πλαίσιο της «ατζέντας 2015.eu»·

16. τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ανταγωνιστικών 
αγορών για τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η 
διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος για τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η 
δημιουργία ενισχυμένης ενιαίας αγοράς για την κοινωνία της πληροφορίας· επισημαίνει 
ότι η οικονομική ρύθμιση για την προώθηση του ανταγωνισμού μπορεί να καταργηθεί 
μόνο αφού επιτευχθεί η διαμόρφωση πλήρως ανταγωνιστικών αγορών.
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