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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

- mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania 
konsumentów do środowiska cyfrowego1,

1. zwraca uwagę, że technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) muszą zostać 
udostępnione wszystkim sektorom naszego społeczeństwa, a przy tym uznaje, że TIK 
staną się główną siłą napędową produktywności i konkurencyjności gospodarczej 
w przyszłości oraz istotnym elementem dalszej konsolidacji jednolitego rynku 
internetowego; uważa, że dla zapewnienia powodzenia agendy cyfrowej, której celem 
ma być uczynienie Europy czołowym globalnym podmiotem w dziedzinie TIK, 
w centrum prac nad jej rozwojem muszą znajdować się konsumenci i obywatele;

2. podkreśla, że dla społeczeństwa informacyjnego duże znaczenie mają branże 
o charakterze kreatywnym, stanowiące szybko rozwijający się i dynamiczny sektor, 
przyczyniający się do wzrostu gospodarczego i do tworzenia zatrudnienia;

3. wzywa Komisję do publikowania corocznego przeglądu postępów w realizacji 
w poszczególnych państwach członkowskich konkretnych narzędzi politycznych, 
takich jak szerokopasmowy dostęp, e-Integracja, e-zdrowie, nauczanie za 
pośrednictwem nośników elektronicznych (tzw. e-learning) i e-biznes, ze wskazaniem 
zastosowanego sposobu innowacyjnej modyfikacji tych narzędzi w celu zaoferowania 
konsumentom usługi reprezentującej najnowszy stan wiedzy w sektorze TIK, oraz do 
pracy na rzecz udostępnienia konsumentom on-line jak największej liczby usług 
z zakresu administracji państwowej, przy jednoczesnym uznaniu, że potrzebne jest 
kształcenie obywateli w całej UE w celu pełnego wykorzystania możliwości 
oferowanych przez TIK;

4. z zadowoleniem przyjmuje stanowisko komisarz Neelie Kroes, zgodnie z którym 
agenda cyfrowa jest zasadna jedynie w przypadku zagwarantowania pełnego dostępu 
zarówno osobom prywatnym, jak i małym przedsiębiorstwom, oraz wzywa Komisję 
do przedstawienia szczegółowych wniosków dotyczących walki z przepaścią cyfrową;

5. wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi poszerzyła swoją 
politykę promowania umiejętności informatycznych, tak aby wszyscy obywatele 
mogli na co dzień korzystać z technologii on-line w celu tworzenia nowych szans 
społecznych, ekonomicznych i biznesowych;

6. z zadowoleniem przyjmuje szybkie wprowadzenie w życie przepisów w sprawie 
roamingu; podkreśla, że nadal potrzebne jest stałe monitorowanie cen roamingu 
w sieciach telefonii ruchomej w UE, w tym cen roamingu danych, w celu zapewnienia 
właściwie funkcjonującego, zorientowanego na konsumenta i konkurencyjnego rynku 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0287.
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wewnętrznego;

7. podkreśla, że Komisja i państwa członkowskie powinny nadal podejmować działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa cyfrowego, mające na celu poinformowanie 
obywateli o sposobach zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z korzystaniem 
z technologii cyfrowych oraz wzmocnienie ich zaufania do nowych środków 
technologicznych;

8. podkreśla, że potrzebne jest przezwyciężenie barier w transgranicznym handlu 
elektronicznym i wzmocnienie zaufania konsumentów dzięki opracowaniu skutecznej 
polityki jednolitego rynku cyfrowego w Europie, poprzez zwiększanie 
konkurencyjności, dostępności, transgraniczności i przejrzystości usług internetowych 
w Europie (takich jak, oprócz innych usług internetowych, książki, usługi 
audiowizualne i usługi dotyczące treści muzycznych) zgodnie z przepisami prawa 
autorskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższego poziomu ochrony 
konsumentów oraz przy likwidacji dyskryminacji geograficznej (np. ze względu na 
kraj zamieszkania lub kraj wydania karty kredytowej);

9. podkreśla, że potrzebne są inicjatywy w państwach członkowskich mające na celu 
podniesienie umiejętności informatycznych ogółu obywateli; zauważa znaczenie 
wyposażenia obywateli UE w umiejętności informatyczne, co pomoże im w pełnym 
czerpaniu korzyści z obecności on-line i z udziału w społeczeństwie cyfrowym; 
podkreśla potencjał, jaki stworzy to w dziedzinie zakupów transgranicznych i dostępu 
do usług cyfrowych; 

10. uznaje znaczenie europejskiej karty praw użytkowników, wyjaśniającej prawa 
i obowiązki konsumentów w społeczeństwie informacyjnym; uważa, że karta powinna 
obejmować w szczególności prawa użytkowników odnoszące się do zasobów 
cyfrowych i gwarantować podstawową efektywność (zwłaszcza administracji 
publicznej) i normy w zakresie interoperacyjności, zwłaszcza dotyczące ochrony 
prywatności i praw należnych użytkownikom o trudniejszej sytuacji (takich jak 
poprawa dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych); podkreśla, że 
europejską kartą praw użytkowników należy objąć również własność intelektualną 
autorów, wydawców i dostawców treści; podkreśla, że europejska karta praw 
użytkowników powinna również zawierać obowiązujące ramy prawa autorskiego oraz 
zapewniać sprawiedliwą równowagę między prawami posiadaczy praw a dostępem 
obywateli do treści (w szczególności treści twórczych) i wiedzy; uważa, że sankcje, 
jako jedno z potencjalnych narzędzi w dziedzinie prawa autorskiego, muszą być 
z zasady wymierzone raczej w podmioty czerpiące zyski z handlu niż 
w indywidualnych obywateli;

11. podkreśla, że globalne podejście ma istotne znaczenie przy reagowaniu na wyzwania 
takie jak ochrona danych i piractwo; w związku z tym zachęca do ścisłej współpracy 
między UE a Forum Zarządzania Internetem;

12. podkreśla znaczenie intensywnej agendy cyfrowej przy realizacji rynku 
wewnętrznego, zarówno przy usuwaniu administracyjnych i regulacyjnych barier 
w handlu transgranicznym, jak i przy wzmacnianiu zaufania i pewności co do usług 
on-line; zauważa fragmentaryzację jednolitego rynku usług i produktów cyfrowych; 
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w związku z tym wzywa Komisję do zajęcia się tą przepaścią cyfrową, w tym poprzez 
zwiększenie skuteczności transgranicznych środków egzekwowania prawa 
i dochodzenia roszczeń; 

13. zauważa, że ramy prawne, zgodnie z którymi państwa członkowskie mogą dotować 
usługi powszechne, są obecnie zupełnie przestarzałe; wzywa Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia długo oczekiwanego przeglądu dotyczącego usługi 
powszechnej, tak aby nowe inicjatywy mające na celu ułatwienie szerokopasmowego 
i mobilnego dostępu do szybkiego przesyłu danych nie były wstrzymywane; 

14. zauważa, że w przepisach dotyczących pomocy państwowej występują pewne 
dwuznaczności, które mogą wpływać na usługi szerokopasmowe wspierane przez 
Wspólnotę, szczególnie pod względem zdolności organów publicznych do 
konsolidacji własnych potrzeb sieciowych jako podstawy nowych inwestycji; zwraca 
się do Komisji o pilne zajęcie się tymi problemami; 

15. podkreśla, że istotne znaczenie ma zagwarantowanie niepełnosprawnym 
użytkownikom końcowym dostępu równorzędnego z dostępem, jaki posiadają inni 
użytkownicy końcowi, na co nalega Parlament Europejski w przeglądzie dyrektywy 
w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników; zwraca się do Komisji, aby 
w najwyższym stopniu uwzględniła potrzeby użytkowników niepełnosprawnych 
w „agendzie 2015.eu”;

16. podkreśla, że potrzebne jest pełne wdrożenie nowych ram regulacyjnych w dziedzinie 
komunikacji elektronicznej, aby powstały konkurencyjne rynki dla sieci, produktów 
i usług komunikacji elektronicznej, stabilne środowisko dla inwestycji w nowe 
technologie oraz wzmocniony jednolity rynek dla społeczeństwa informacyjnego; 
zaznacza, że prokonkurencyjne uregulowania gospodarcze można znieść dopiero, gdy 
powstaną w pełni konkurencyjne rynki;
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