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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

- ņemot vērā 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par patērētāju uzticēšanos digitālajai 
videi1,

1. atzīmē, ka informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) jādara pieejamas visos mūsu 
sabiedrības sektoros, atzīstot arī, ka nākotnē IST būs svarīgs ražīguma un ekonomiskās 
konkurētspējas dzinējspēks un svarīgs elements vienotā tiešsaistes tirgus tālākā 
konsolidācijā; uzskata, ka, lai šim tirgum būtu nodrošināti panākumi, Eiropas digitālā 
programma, kuras mērķim jābūt Eiropu padarīt par pasaulē vadošo dalībnieku ICT 
jomā, jāizstrādā, galveno uzmanību pievēršot patērētājiem un iedzīvotājiem;

2. uzsver, ka informācijas sabiedrībai svarīgas ir radošā satura nozares, kas ir strauji 
augošas, dinamiskas un sekmē izaugsmi un nodarbinātību;

3. aicina Komisiju ik gadu publicēt pārskatu par katras dalībvalsts sasniegumiem 
konkrētu politikas instrumentu (piemēram, platjoslas sakaru, e-integrācijas, e-
veselības, e-mācību un e-uzņēmējdarbības) ieviešanā, kurā tiktu parādīts, kā šie 
instrumenti novatoriski pārveidoti tā, lai patērētāju saņemtu pakalpojumu, kas atbilst 
augstākajam IST nozarē sasniegtajam līmenim, un strādāt, lai panāktu, ka iespējami 
daudzi valdības dienesti ir patērētājam pieejami tiešsaistē, taču atzīstot arī, ka 
iedzīvotāji visā ES jāizglīto, lai IST labumi tiktu izmantoti pilnībā;

4. atzinīgi vērtē komisāres N. Kroes pausto nostāju, ka digitālā programma būs 
pilntiesīga tikai tad, ja gan privātpersonām, gan mazajiem uzņēmumiem būs garantēta 
pilnvērtīga piekļuve internetam, un aicina Komisiju nākt klajā ar konkrētiem 
piedāvājumiem par digitālās plaisas mazināšanu;

5. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm paplašināt digitālās kompetences 
uzlabošanas politiku, lai visi iedzīvotāji tiešsaistes tehnoloģijas spētu lietot ikdienā ar 
mērķi attīstīt jaunas iespējas sociālajā jomā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā;

6. atzinīgi vērtē to, ka tiesību akti par viesabonēšanu tiek ieviesti strauji; uzsver, ka 
jāturpina ES mobilo sakaru viesabonēšanas cenu, tostarp datu pārraides 
viesabonēšanas cenu pastāvīga pārraudzība, lai nodrošinātu veiksmīgi strādājošu, uz 
patērētājiem orientētu un konkurētspējīgu iekšējo tirgu;

7. uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu turpināt darbību digitālās drošības 
uzlabošanā ar mērķi informēt iedzīvotājus par to, kā novērst apdraudējumus digitālajā 
vidē un vairot viņu uzticēšanos jaunajiem tehnoloģiskajiem resursiem;

8. uzsver, ka šķēršļi pārrobežu e-komercijai jāpārvar un patērētāju uzticēšanās jāstiprina, 
izstrādājot efektīvu Eiropas vienotā digitālā tirgus politiku, kas, ievērojot autortiesību 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0287.
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noteikumus, tiešsaistes pakalpojumus (citu vidū arī grāmatas, audiovizuālā un mūzikas 
satura pakalpojumus) Eiropā darītu konkurētspējīgākus, vieglāk piekļūstamus, 
starptautiski pieejamus un pārredzamus, vienlaikus nodrošinot patērētājiem augstākā 
iespējamā līmeņa aizsardzību un izbeidzot diskriminēšanu ģeogrāfiskās atrašanās dēļ 
(piemēram, pamatojoties uz personas dzīvesvietas vai kredītkartes izsniegšanas valsti);

9. uzsver, ka dalībvalstīs vajadzīgas iniciatīvas, kas plašai sabiedrībai uzlabotu digitālās 
prasmes; atzīmē, ka ir svarīgi ES iedzīvotājiem palīdzēt apgūt digitālās prasmes, lai 
palīdzētu tiem gūt pilnu labumu no tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas un dalības 
digitālajā sabiedrībā; uzsver, kādas iespējas tas dos iepirkumu veikšanai citās valstīs 
un piekļuvei digitāliem pakalpojumiem. 

10. atzīst, ka svarīga būtu Eiropas harta par lietotāju tiesībām, kurā būtu precizētas 
informācijas sabiedrības pakalpojumu patērētāju tiesības un pienākumi; uzskata, ka 
tajā jo īpaši vajadzētu paredzēt lietotāju tiesības attiecībā uz digitālo saturu un 
vajadzētu garantēt sadarbspēju pamatlīmenī (jo īpaši starp pārvaldes iestādēm) un 
standartus, jo īpaši attiecībā uz privātuma aizsardzību un mazaizsargāto lietotāju 
tiesībām (piemēram, labāku interneta lapu piekļūstamību invalīdiem); uzsver, ka 
Eiropas hartai par lietotāju tiesībām vajadzētu attiekties arī uz autoru, izdevēju un 
satura sniedzēju intelektuālo īpašumu; uzsver, ka Eiropas hartā par lietotāju tiesībām 
vajadzētu iekļaut arī spēkā esošo autortiesību tiesisko regulējumu un panākt taisnīgu 
līdzsvaru starp tiesību turētāju tiesībām un publisku piekļuvi saturam (jo īpaši radošam 
saturam) un zināšanām; atzīmē, ka sankcijas ir viens no iespējamiem instrumentiem 
autortiesību jomā, taču tās principā vajadzētu vērst pret komerciāla labuma guvējiem, 
nevis atsevišķiem iedzīvotājiem;

11. uzsver, ka datu aizsardzības un pirātisma izvirzīto uzdevumu risināšanā svarīga ir 
visaptveroša pieeja; šajā sakarībā aicina cieši sadarboties ES un Interneta pārvaldības 
forumu;

12. uzsver pārliecinošas digitālās programmas nozīmi iekšējā tirgus izveides pabeigšanā 
gan no administratīvo un reglamentējošo šķēršļu likvidēšanas, gan no tiešsaistes 
pakalpojumu uzticamības vairošanas viedokļa; atzīmē vienotā digitālo pakalpojumu 
un produktu tirgus sadrumstalotību; tādēļ aicina Komisiju pievērsties šo digitālās 
jomas atšķirību likvidēšanai, tostarp padarot pārrobežu tirdzniecības normatīvo aktu 
izpildi un tiesisko aizsardzību efektīvāku; 

13. atzīmē, ka tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru dalībvalstis drīkst subsidēt 
universālus pakalpojumus, ir pilnīgi novecojis; aicina Komisiju bez kavēšanās iesniegt 
sen gaidīto pārskatu par universāliem pakalpojumiem, lai netiktu kavētas jaunas 
iniciatīvas attiecībā uz platjoslas un mobiliem ātrgaitas sakariem; 

14. atzīmē, ka noteikumos par valsts atbalstu ir dažas neskaidrības, kas var ietekmēt 
Kopienas atbalstītus platjoslas sakaru pakalpojumus, jo īpaši valsts iestāžu spēju 
vienoties par prasībām pēc tīkla pakalpojumiem, kas ir pamats jauniem ieguldījumiem; 
aicina Komisiju steidzami risināt šīs problēmas;  

15. uzsver, ka ir svarīgi lietotājiem invalīdiem garantēt piekļuvi tādā pašā līmenī kā citiem 
lietotājiem, kā tas prasīts Eiropas Parlamenta pārskatā par Universālo pakalpojumu un 
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lietotāju tiesību direktīvu; prasa Komisijai lietotāju invalīdu tiesības vislielākajā mērā 
ņemt vērā programmā „2015.eu”;

16. uzsver, ka jaunais elektronisko sakaru tiesiskais regulējums jāievieš pilnībā, lai 
panāktu konkurenci elektronisko sakaru tīklu, produktu un pakalpojumu tirgos, drošu 
vidi ieguldījumiem jaunajās tehnoloģijās un stiprāku vienoto tirgu informācijas 
sabiedrības interesēs; uzsver, ka konkurenci veicinošu tiesisko regulējumu 
tautsaimniecībā drīkst atcelt tikai tad, kad tirgi pilnībā būs kļuvuši par konkurences 
tirgiem.
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