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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl vartotojų pasitikėjimo 
skaitmeninėje aplinkoje1,

1. pažymi, kad informacinės ir ryšių technologijos (IRT) turėtų būti prieinamos visose 
mūsų visuomenės gyvenimo srityse kartu pripažįstant, kad ateityje IRT bus 
pagrindinis našumo ir ekonomikos konkurencingumo variklis ir svarbus veiksnys 
toliau kuriant bendrąją interneto rinką; mano, kad siekiant užtikrinti šios rinkos 
kūrimo sėkmę vartotojams ir piliečiams turi būti skiriamas didžiausias dėmesys 
įgyvendinant skaitmeninę darbotvarkę, kuria vadovaujantis Europa turėtų tapti 
pasaulinio masto lydere IRT srityje;

2. pabrėžia kūrybinio turinio pramonės sektorių, kurie greitai auga, yra dinamiški ir 
prisideda prie ekonomikos augimo ir užimtumo, svarbą informacinei visuomenei;

3. ragina Komisiją paskelbti metinę apžvalgą, kurioje būtų supažindinama su pažanga, 
pasiekta atskirose valstybėse narėse diegiant konkrečias politikos priemones, pvz., 
plačiajuostį internetą, e. įtrauktį, e. sveikatą, e. mokymąsi ir e. verslą, ir parodyta, kaip 
šios priemonės buvo novatoriškai modifikuotos siekiant teikti vartotojams dabartinę 
IRT sektoriaus būklę atitinkančias paslaugas, ir stengtis, kad kuo daugiau valdžios 
paslaugų vartotojams būtų teikiama internetu, bet ir pripažinti poreikį visoje ES 
mokyti piliečius, kad būtų visapusiškai naudojamasi IRT teikiamais privalumais;

4. palankiai vertina poziciją, kurią išdėstė Komisijos narė N. Kroes, kad skaitmeninė 
darbotvarkė pasiteisins tik tada, jei privatiems asmenims ir mažoms įmonėms bus 
užtikrinta visapusiška prieiga, ir ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų siekiant 
kovoti su skaitmenine atskirtimi;

5. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis plėsti savo skaitmeninio 
raštingumo skatinimo politiką, kad visi piliečiai savo kasdieniame gyvenime galėtų 
naudotis interneto technologijomis siekiant sukurti naujų socialinių, ekonominių ir 
verslumo galimybių;

6. teigiamai vertina greitą teisės aktų dėl tarptinklinio ryšio įgyvendinimą; taip pat 
pabrėžia poreikį nuolat stebėti ES judriojo tarptinklinio ryšio, taip pat ir duomenų 
tarptinklinio ryšio, kainas, kad būtų užtikrinta gerai veikianti, į vartotojus orientuota ir 
konkurencinga vidaus rinka;

7. pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turėtų tęsti veiksmus, skirtus skaitmeniniam 
saugumui padidinti, siekiant teikti piliečiams informaciją apie būdus išvengti 
skaitmeninio pavojaus ir padidinti jų pasitikėjimą naujais technologiniais ištekliais;

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0287.
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8. pabrėžia, jog reikia įveikti tarpvalstybinės e. prekybos kliūtis ir skatinti vartotojų 
pasitikėjimą plėtojant veiksmingą bendros Europos skaitmeninės rinkos politiką ir 
užtikrinant, kad paslaugos internetu (pvz., be kitų internetinių paslaugų, knygų, garso 
ir vaizdo ir muzikinių įrašų turinio teikimo paslaugos) Europoje būtų 
konkurencingesnės, prieinamesnės, skaidresnės ir būtų teikiamos kuo daugiau 
valstybių laikantis nuostatų dėl autorių teisių, ir tuo pačiu metu garantuoti kuo 
aukštesnį vartotojų apsaugos lygį ir nutraukti geografinę diskriminaciją (pvz., 
grindžiamą vartotojo gyvenamąja šalimi arba šalimi, kurioje išduota kredito kortelė);

9. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų imtis iniciatyvų, skirtų visuomenės e. įgūdžiams 
gerinti; pažymi, kad svarbu ES piliečiams suteikti skaitmeninių įgūdžių siekiant jiems 
padėti visapusiškai išnaudoti interneto teikiamus privalumus ir dalyvauti skaitmeninės 
visuomenės gyvenime; šiuo požiūriu pabrėžia galimybes, kurios atsiveria perkant 
užsienyje ir naudojantis skaitmeninėmis paslaugomis; 

10. pripažįsta Europos vartotojų teisių chartijos, kurioje būtų išaiškintos informacinės 
visuomenės vartotojų teisės ir pareigos, svarbą; mano, kad į ją ypač reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl vartotojų teisių, susijusių su skaitmeniniu turiniu, ir joje turėtų būti 
užtikrintos pagrindinės sąveikumo (ypač viešojo administravimo institucijų) savybės ir 
standartai, ypač susiję su privatumo apsauga ir pažeidžiamų vartotojų teisėmis (pvz., 
neįgalių asmenų prieigos prie interneto tinklapių gerinimas); pabrėžia, kad Europos 
vartotojų teisių chartija taip pat turėtų apimti intelektinę autorių, leidėjų ir turinio 
teikėjų nuosavybę; pabrėžia, kad į Europos vartotojų teisių chartiją taip pat reikėtų 
įtraukti galiojančią autorių teisių nuostatų sistemą ir pasiekti priimtiną teisių turėtojų 
teisių ir visuomenės prieigos prie turinio (ypač kūrybinio turinio) ir žinių pusiausvyrą; 
pažymi, kad autorių teisių srities sankcijos, kaip vienas iš galimų būdų, turėtų iš esmės 
būti taikomos prekybininkams, o ne atskiriems piliečiams;

11. pabrėžia, kad sprendžiant tokius uždavinius, kaip duomenų apsauga ir piratavimas, 
svarbu taikyti visuotinį požiūrį; taigi ragina vykdyti glaudų ES ir Interneto valdymo 
forumo bendradarbiavimą;

12. pabrėžia plačios skaitmeninės darbotvarkės svarbą kuriant vidaus rinką, t. y. ir 
pašalinant tarpvalstybinės prekybos administracines bei reguliavimo kliūtis, taip pat 
didinant pasitikėjimą interneto paslaugomis; atkreipia dėmesį į tai, kad bendroji 
skaitmeninių paslaugų ir produktų rinka yra labai suskaidyta; taigi ragina Komisiją 
spręsti šį skaitmeninio atotrūkio klausimą, taip pat didinti tarpvalstybinės nuostatų 
įgyvendinimo ir žalos atlyginimo sistemos veiksmingumą; 

13. pažymi, kad teisinė sistema, pagal kurią valstybės narės galėtų subsidijuoti 
universaliąsias paslaugas, šiuo metu yra visiškai pasenusi; ragina Komisiją nedelsiant 
parengti ilgai lauktą universaliųjų paslaugų apžvalgą, kad nebūtų delsiama vykdyti 
naujų iniciatyvų, skirtų didelės duomenų perdavimo spartos plačiajuosčiam ir 
judriajam ryšiui skatinti; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės pagalbos taisyklėse yra kai kurių neaiškumų, kurie 
gali daryti įtakos Bendrijos remiamoms plačiajuosčio ryšio paslaugoms, ypač valdžios 
institucijų gebėjimui konsoliduoti savo tinklo pajėgumo poreikį, kuris būtų naujų 
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investicijų pagrindas; prašo Komisijos skubiai spręsti šias problemas;  

15. pabrėžia, kad neįgaliesiems galutiniams vartotojams svarbu užtikrinti tokio lygio 
prieigą, kokią turi kiti galutiniai vartotojai, kaip ragino Europos Parlamentas 
peržiūrėdamas Universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių direktyvą; prašo 
Komisijos 2015. eu darbotvarkėje kaip įmanoma labiau atsižvelgti į neįgaliųjų 
vartotojų poreikius;

16. pabrėžia, kad reikia visiškai įgyvendinti su naujais elektroniniais ryšiais susijusias 
teisines nuostatas siekiant sukurti konkurencingas elektroninių ryšių tinklų, produktų 
ir paslaugų rinkas, kurios būtų patikima aplinka investicijoms į naujas technologijas ir 
į informacinei visuomenei skirtą tobulesnę bendrąją rinką; pažymi, kad konkurencijai 
skatinti skirtą ūkio reguliavimą galima panaikinti tik tada, kai bus sukurtos 
visapusiškai konkurencingos rinkos.
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