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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 juni 2007 over consumentenvertrouwen in 
een digitale omgeving1,

1. merkt op dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) beschikbaar moet worden 
gesteld voor alle sectoren van onze samenleving, terwijl eveneens moet worden 
erkend dat ICT in de toekomst een belangrijke drijvende kracht zal zijn voor 
productiviteit en economische concurrentiekracht en een belangrijke factor zal zijn bij 
de verdere versterking van een gemeenschappelijke markt op het gebied van internet; 
is van mening dat, om deze markt tot een succes te maken, consumenten en burgers 
centraal dienen te staan bij de ontwikkeling van een digitale agenda, die tot doel moet 
hebben Europa een toonaangevende wereldspeler te maken op het vlak van ICT;

2. benadrukt het belang van de industrieën die creatieve inhoud leveren voor de 
informatiemaatschappij, als snel groeiende en dynamische sector die bijdraagt aan 
groei en werkgelegenheid;

3. roept de Commissie op een jaarlijkse evaluatie te publiceren van de vooruitgang die in 
de individuele lidstaten wordt geboekt bij de implementatie van specifieke 
beleidsinstrumenten zoals breedband, eInclusion, eHealth, eLearning en eBusiness, 
waarin uiteen wordt gezet hoe deze instrumenten op innovatieve wijze zijn aangepast 
om consumenten diensten te bieden die de actuele stand van kennis in de ICT-sector 
weerspiegelen; roept de Commissie eveneens op ernaar te streven zoveel mogelijk 
overheidsdiensten online beschikbaar te stellen voor de consumenten, terwijl wordt 
erkend dat de burgers in de hele EU moeten worden opgeleid om de voordelen van 
ICT ten volle te kunnen benutten;

4. verwelkomt het standpunt van Commissaris Kroes dat de Digitale Agenda slechts 
legitiem is wanneer algehele toegankelijkheid, voor zowel burgers als kleine 
bedrijven, gegarandeerd is en roept de Commissie op met concrete voorstellen te 
komen om de digitale tweedeling te bestrijden;

5. roept de Commissie op om, in samenwerking met de lidstaten, haar beleid inzake de 
bevordering van digitale geletterdheid te verruimen, zodat alle burgers online 
technologieën kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven, met het doel te zorgen voor 
nieuwe sociale, economische en ondernemingskansen;

6. is ingenomen met de snelle tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende roaming; 
benadrukt dat het nodig blijft voortdurend toezicht te houden op de prijzen voor 
roaming binnen de EU, met inbegrip van de prijzen voor gegevensdiensten, om te 
zorgen voor een goed functionerende, consumentgerichte en door mededinging 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0287.
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gekenmerkte interne markt;

7. benadrukt dat de Commissie en de lidstaten maatregelen moeten blijven nemen om de 
digitale beveiliging te verbeteren, met het oog op het informeren van de burgers over 
manieren om digitale risico's te vermijden en het opkrikken van hun vertrouwen in 
nieuwe technologische middelen;

8. onderstreept de noodzaak om belemmeringen voor grensoverschrijdende elektronische 
handel weg te nemen en consumentenvertrouwen te stimuleren door een doeltreffend 
beleid te ontwikkelen voor een Europese digitale interne markt, alsmede door online 
diensten in Europa (waaronder bijvoorbeeld online boeken en diensten voor 
audiovisuele inhoud en muziek) concurrerender, beter toegankelijk, 
grensoverschrijdend en transparanter te maken, in overeenstemming met de regels 
inzake het auteursrecht, terwijl wordt gezorgd voor het hoogst mogelijke niveau van 
consumentenbescherming, en door een einde te maken aan territoriale discriminatie 
(bijvoorbeeld op basis van het land van verblijf of op basis van het land van afgifte 
van de gebruikte kredietkaart);

9. benadrukt de noodzaak dat de lidstaten initiatieven nemen om de digitale 
vaardigheden bij het grote publiek te verhogen; wijst erop dat het belangrijk is de EU-
burgers digitale vaardigheden aan te leren om ze te helpen de voordelen van "online 
zijn" en deelname aan de digitale maatschappij ten volle te benutten; benadrukt het 
potentieel hiervan op het vlak van grensoverschrijdend winkelen en toegang tot 
digitale diensten. 

10. erkent het belang van een Europees handvest van gebruikersrechten, waarin de rechten 
en plichten van consumenten van de informatiemaatschappij worden verduidelijkt; is 
van mening dat een dergelijk handvest met name gebruikersrechten met betrekking tot 
digitale inhoud zou moeten omvatten, alsmede fundamentele interoperabiliteit 
(hoofdzakelijk tussen overheidsdiensten) en basisnormen zou moeten garanderen, in 
het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
rechten van kwetsbare gebruikers (de toegankelijkheid van internetpagina´s voor 
personen met een handicap zou bijvoorbeeld moeten worden verbeterd); benadrukt dat 
een Europees handvest van gebruikersrechten tevens de intellectuele rechten van 
auteurs, uitgevers en aanbieders van inhoud zou moeten bestrijken; benadrukt dat een 
Europees Handvest voor de rechten van gebruikers ook het huidige kader van 
auteursrechten moet omvatten en een juist evenwicht zou moeten vinden tussen de 
rechten van de rechthebbenden en het recht van het publiek van toegang tot inhouden 
(waar het gaat om  bijzondere creatieve  inhouden) en kennis; merkt op dat sancties, 
als een mogelijk instrument tot bescherming van de auteursrechten, in beginsel meer 
gericht moeten zijn op commerciële exploitanten dan op individuele burgers;

11. benadrukt dat een mondiale aanpak van cruciaal belang is bij de aanpak van 
uitdagingen als gegevensbescherming en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer; moedigt in dit opzicht nauwe samenwerking aan tussen de EU en het 
Forum voor internetbeheer.
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12. benadrukt het belang van een sterke digitale agenda voor de voltooiing van de interne 
markt, zowel voor het wegnemen van administratieve en regelgevingsobstakels voor 
grensoverschrijdende handel als voor het verhogen van het vertrouwen in online 
diensten; wijst op de versplintering op de gemeenschappelijke markt voor digitale 
producten en diensten; roept de Commissie bijgevolg op deze digitale kloof aan te 
pakken, onder meer door de doeltreffendheid van grensoverschrijdende handhaving en
verhaalsmogelijkheden te verhogen; 

13. wijst erop dat het wettelijk kader voor de subsidiëring van universele diensten door de 
lidstaten volledig achterhaald is; roept de Commissie op onverwijld de langverwachte 
herziening van de universele dienstverlening af te ronden, zodat nieuwe initiatieven 
om snelle mobiele en breedbandverbindingen te stimuleren niet worden 
tegengehouden; 

14. wijst erop dat enkele dubbelzinnigheden op het vlak van de regels inzake 
overheidssteun een invloed kunnen hebben op door de gemeenschap gesteunde 
breedbanddiensten, met name met betrekking tot de mogelijkheid van de 
overheidsdiensten om hun eigen netwerkeisen te consolideren als basis voor nieuwe 
investeringen; verzoekt de Commissie deze problemen dringend aan te pakken;  

15. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap 
dezelfde toegang hebben als andere eindgebruikers, zoals gevraagd door het Europees 
Parlement bij de herziening van de richtlijn inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten; verzoekt de Commissie zoveel mogelijk rekening te houden met de 
behoeften van gebruikers met een handicap in de "agenda 2015.eu".

16. benadrukt dat het nodig is het nieuwe regelgevingskader voor elektronische 
communicatie volledig te implementeren om te zorgen voor door concurrentie 
gekenmerkte markten voor elektronische communicatienetwerken, -producten en -
diensten, een gezond milieu voor investeringen in nieuwe technologieën en een 
versterkte gemeenschappelijke markt voor de informatiemaatschappij; herhaalt dat 
concurrentiebevorderende economische regelgeving enkel kan worden ingetrokken 
zodra is gezorgd voor volledig concurrerende markten.
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