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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

- tekintettel a fogyasztók digitális környezetbe vetett bizalmáról szóló 2007. június 21-i 
állásfoglalására1,

1. megjegyzi, hogy az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) 
társadalmunk minden ágazata számára hozzáférhetővé kell tenni, egyúttal azt is 
elismeri, hogy az IKT a jövőben a termelékenység és a gazdasági versenyképesség 
kulcsfontosságú motorja, és az egységes on-line piac konszolidálásának fontos eleme 
lesz; úgy véli, hogy sikerének biztosítására a fogyasztóknak és a polgároknak a 
digitális menetrend középpontjában kell lenniük, amelynek célja, hogy Európa az IKT 
területén vezető szerepet töltsön be;

2. hangsúlyozza a kreatív tartalmakat készítő iparágaknak mint gyorsan és dinamikusan 
fejlődő ágazatoknak az információs társadalomban betöltött jelentőségét, amely 
hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen éves értékelést a konkrét politikai eszközök –
pl. a szélessávú hozzáférés, a digitális társadalomba való beilleszkedés (e-integráció), 
az e-egészségügy, e-tanulás és az e-üzletvitel – különböző tagállamokban való 
megvalósításának előrehaladtáról, amely bemutatja, hogy ezeket az eszközöket 
hogyan módosították innovatív módon annak érdekében, hogy a fogyasztók számára 
az IKT-ágazat legmagasabb fejlettségi szintjét tükröző szolgáltatást biztosítsák, 
valamint hogy dolgozzon a lehető legtöbb kormányzati szolgáltatás fogyasztók 
számára történő on-line elérésén, miközben elismeri, hogy EU-szerte képezni kell az 
állampolgárokat, hogy az IKT jelentette előnyöket teljes mértékben kihasználják;

4. üdvözli Kroes biztos álláspontját, mely szerint a digitális menetrend csak akkor 
jogszerű, ha szavatolja mind a magánszemélyek, mind a kisvállalkozások számára 
történő hozzáférést, valamint kéri a Bizottságot, hogy a digitális szakadék leküzdésére 
nyújtson be egyedi javaslatokat;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve terjessze ki politikáját a 
digitális műveltség előmozdítására, hogy mindennapi élete során valamennyi 
állampolgár képes legyen az on-line technológiák alkalmazására új társadalmi, 
gazdasági és vállalkozási lehetőségek kialakítása céljából;

6. üdvözli a roaminggal kapcsolatos jogszabályok gyors végrehajtását; hangsúlyozza, 
hogy egy megfelelően működő, fogyasztóorientált és versenyképes belső piac 
biztosítása érdekében továbbra is szükség van az EU-n belüli roamingdíjak – ideértve 
az adatátviteli díjakat is – folyamatos ellenőrzésére;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0287.
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7. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak továbbra is a digitális 
biztonság javítása érdekében kell eljárniuk az állampolgárok az irányú tájékoztatása 
céljából, hogy hogyan lehet megelőzni a digitális veszélyeket és növelni az új 
technológiai erőforrások iránti bizalmukat;

8. hangsúlyozza, hogy le kell küzdeni a határokon átnyúló e-kereskedelem akadályait, a 
fogyasztói bizalmat pedig az egységes európai digitális piaccal kapcsolatos hatékony 
politikák kialakításával kell – a szerzői jogra vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
a fogyasztóvédelem lehető legmagasabb szintű nyújtása mellett – jelentős mértékben 
növelni az európai on-line szolgáltatások (például más on-line szolgáltatások mellett a 
könyv, audiovizuális és zenetartalom-szolgáltatások) versenyképesebbé, 
hozzáférhetőbbé, transznacionálissá és átláthatóbbá tétele, valamint a (például a 
származási országon vagy a hitelkártya kiállítási helyén alapuló) földrajzi 
megkülönböztetés megszüntetése által;

9. hangsúlyozza, hogy a nagyközönség számára szükség van a tagországokban az e-
ismeretek javítására irányuló kezdeményezésekre; megjegyzi, hogy az uniós 
állampolgárokat digitális ismeretekkel kell felvértezni, hogy az on-line szolgáltatások 
jelentette előnyöket teljes mértékben kihasználják, és részt vegyenek a digitális 
társadalomban; hangsúlyozza, hogy ez mekkora hatással lesz a határokon átnyúló 
vásárlásra és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre; 

10. elismeri a felhasználói jogok európai chartájának jelentőségét, amely tisztázná az 
információs társadalom fogyasztóinak jogait és kötelességeit; úgy ítéli meg, hogy a 
chartába konkrétan bele kell foglalni a digitális tartalomra vonatkozó felhasználói 
jogokat, és a chartának garantálnia kell az alapvető interoperabilitást (különösen a 
közigazgatások között) és a normákat, különösen a magánélet és a sérülékeny 
felhasználók védelme szempontjából (például a fogyatékkal élők számára az internetes 
lapokhoz való hozzáférés javítása); hangsúlyozza, hogy a felhasználói jogok európai 
chartájának a szerzők, kiadók és tartalomszolgáltatók szellemi tulajdonára is 
vonatkoznia kell; hangsúlyozza, hogy a felhasználói jogok európai chartájának magában 
kell foglalnia a szerzői jogok jelenlegi keretét, valamint azt, hogy meg kell találnia a 
jogtulajdonosok jogai és a nagyközönség tartalomhoz és ismeretekhez való hozzáférése között 
a megfelelő egyensúlyt (különös tekintettel a kreatív tartalmakra); megjegyzi, hogy a szerzői 
jog területén elvi kérdésként kell kezelni azt, hogy a szankciók mint lehetséges 
eszközök elsőként a kereskedelmi visszaéléseket célozzák meg, ne pedig az egyes 
polgárokat;

11. hangsúlyozza, hogy a globális megközelítés az adatvédelem és a magánélet jelentette 
kihívások leküzdése során alapvető fontosságú; e tekintetben az EU és az 
Internetirányítási Fórum közötti szoros együttműködést szorgalmaz;

12. hangsúlyozza, hogy a belső piac megvalósításában milyen fontos szerepet fog játszani 
egy határozott digitális menetrend, mind a határokon átnyúló kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátainak felszámolása, mind az on-line 
szolgáltatások iránti bizalom növelése tekintetében; tudomásul veszi a digitális 
szolgáltatások és termékek egységes piacának szétaprózottságát; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon a digitális szakadékkal, többek között a határokon 
átnyúló jogérvényesítés és jogorvoslat hatékonyságának növelésével; 
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13. megjegyzi, hogy teljesen elavult az a jogi keret, amelynek értelmében a tagállamok 
egyetemes szolgáltatást támogathatnak; felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul 
készítse el az egyetemes szolgáltatások régóta várt felülvizsgálatát, hogy a széles 
sávval és a nagy adatátviteli sebességű mobileléréssel kapcsolatos új 
kezdeményezésekre sor kerülhessen; 

14. megjegyzi, hogy az állami támogatások szabályaiban bizonyos kétértelműségek 
fedezhetők fel, amelyek kihatással lehetnek a közösségi támogatást élvező széles sávú 
szolgáltatásokra, különösen, ami a közigazgatási hatóságoknak azon képességét illeti, 
hogy – az új beruházások alapjául szolgáló – saját rendszerigényeiket megerősíthetik; 
kéri a Bizottságot, hogy sürgősen foglalkozzon ezekkel a problémákkal;  

15. kiemeli, hogy fontos az egyéb végfelhasználókéval azonos szintű hozzáférés 
garantálása a fogyatékos végfelhasználók számára, amint azt az Európai Parlament is 
sürgette az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló irányelv 
felülvizsgálatában; kéri a Bizottságot, hogy a legmesszebbmenőkig vegye figyelembe 
a fogyatékos felhasználók igényeit a „2015.eu napirend”-ben;

16. hangsúlyozza, hogy szükség van az új elektronikus hírközlési keretszabályozás teljes 
körű végrehajtására az elektronikus hírközlő hálózatok, termékek és szolgáltatások 
versenyképes piacának – amely megfelelő környezetül szolgál az új technológiákba 
történő befektetésre – , valamint az információs társadalom megerősített piacának 
kialakítása érdekében; rámutat, hogy a versenyt elősegítő gazdasági szabályozás a 
teljes piaci verseny kialakulását követően szűnhet meg.
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