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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

- so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom 
prostredí1,

1. berie na vedomie, že informačné a komunikačné technológie (IKT) musia byť 
sprístupnené všetkým odvetviam našej spoločnosti, pričom si je vedomý, že IKT sa 
v budúcnosti stanú hnacím motorom produktivity a hospodárskej 
konkurencieschopnosti, ako aj dôležitým prvkom pri ďalšom upevňovaní jednotného 
internetového trhu; domnieva sa, že na zabezpečenie jeho úspechu je nutné, aby 
pri vývoji digitálneho programu, ktorého cieľom musí byť Európa ako vedúci 
globálny hráč v oblasti IKT, boli v centre záujmu spotrebitelia a občania;

2. zdôrazňuje význam priemyslu tvorivého obsahu pre informačnú spoločnosť ako rýchlo 
rastúceho a dynamického sektoru, ktorý prispieva k rastu a zamestnanosti;

3. vyzýva Komisiu, aby zverejňovala výročný prieskum pokroku pri uplatňovaní 
špecifických nástrojov politiky, ako sú široké pásmo, e-integrácia, e-zdravotníctvo, e-
vzdelávanie a e-podnikanie, v jednotlivých členských štátoch, a ukázala, ako boli tieto 
nástroje inovatívne upravené s cieľom poskytovať spotrebiteľom službu odrážajúcu 
úroveň techniky v odvetví IKT, a usilovala sa o sprístupnenie čo najväčšieho počtu 
služieb poskytovaných verejnou správou užívateľom internetu; zároveň však uznáva 
potrebu vzdelávať občanov v celej EÚ, aby mohli plne využívať výhody IKT;

4. víta stanovisko komisárky Kroesovej, podľa ktorého je digitálny program oprávnený 
len pod podmienkou, že úplný prístup sa zaručí tak súkromným osobám, ako aj malým 
podnikom, a vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na prekonanie 
digitálnej priepasti;

5. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi rozšírila svoju politiku podpory 
digitálnej gramotnosti, ktorá by umožnila všetkým občanom používať on-line 
technológie v ich každodennom živote, s cieľom vytvoriť nové sociálne, hospodárske 
a podnikateľské príležitosti;

6. víta rýchle vykonávanie právnych predpisov o roamingu; zdôrazňuje, že naďalej treba 
neustále sledovať ceny za roaming v mobilnej sieti EÚ vrátane cien za dátový roaming 
s cieľom zabezpečiť náležite fungujúci a konkurencieschopný vnútorný trh zameraný 
na spotrebiteľa;

7. zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by mali naďalej prijímať opatrenia na zlepšenie 
digitálnej bezpečnosti s cieľom informovať občanov o spôsoboch, ako predchádzať 
rizikám spojeným s využívaním digitálnych technológií a posilniť dôveru občanov 
voči zdrojom nových technológií;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0287.
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8. zdôrazňuje, že treba prekonať prekážky cezhraničného elektronického obchodu 
a posilňovať dôveru spotrebiteľa prostredníctvom rozvoja účinnej politiky v prospech 
jednotného trhu digitálnych služieb v Európe tým, že sa internetové služby (okrem 
iných internetových služieb napr. knihy, služby audiovizuálneho a hudobného obsahu) 
stanú konkurencieschopnejšími, viac cezhraničnými, že sa viac sprístupnia 
a sprehľadnia, a to zaistením najvyššej možnej úrovne ochrany spotrebiteľa a v súlade 
s pravidlami týkajúcimi sa ochrany autorských práv a tým, že sa ukončí územná 
diskriminácia (založená napríklad na krajine bydliska osoby alebo krajine, kde bola 
vydaná kreditná karta);

9. zdôrazňuje, že v členských štátoch treba prijímať iniciatívy zamerané na zlepšenie 
elektronických zručností širokej verejnosti; konštatuje, že je dôležité poskytnúť 
občanom EÚ digitálne zručnosti s cieľom pomôcť im v plnej miere využívať výhody 
internetového pripojenia a zúčastňovať sa na digitálnej spoločnosti; zdôrazňuje 
potenciálny prínos týchto opatrení pre cezhraničné nákupy a z hľadiska prístupu 
k digitálnym službám;

10. uznáva dôležitosť Európskej charty užívateľských práv, ktorá by objasnila práva 
a povinnosti spotrebiteľov informačnej spoločnosti; domnieva sa, že by mala 
obsahovať predovšetkým práva užívateľov súvisiace s digitálnym obsahom a mala by 
zaručovať základnú interoperabilnú funkčnosť (predovšetkým medzi verejnými 
správami) a normy, najmä čo sa týka ochrany súkromia a práv znevýhodnených 
užívateľov (napr. zlepšenie prístupu na internetové stránky pre osoby so zdravotným 
postihnutím); zdôrazňuje, že Európska charta užívateľských práv by mala riešiť aj 
práva duševného vlastníctva autorov, vydavateľov a poskytovateľov obsahu; 
zdôrazňuje, že Európska charta užívateľských práv by tiež mala zahrňovať súčasný 
rámec upravujúci autorské práva a zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi právami 
autorov a prístupom širokej verejnosti k obsahu (napríklad k tvorivému obsahu) 
a vedomostiam; konštatuje, že sankcie ako jeden z prostriedkov v oblasti autorských 
práv by sa mali v zásade zameriavať na obchodných užívateľov a až v menšej miere 
na individuálnych občanov;

11. zdôrazňuje, že pri riešení úloh ako ochrana údajov alebo pirátstvo je nevyhnutný 
globálny prístup; nabáda v tomto ohľade k úzkej spolupráci medzi EÚ a fórom 
o riadení internetu;

12. zdôrazňuje význam intenzívneho digitálneho programu v súvislosti s vybudovaním 
vnútorného trhu tak pri odstraňovaní administratívnych a regulačných prekážok 
cezhraničného obchodu, ako aj pri zvyšovaní dôvery voči internetovým službám; berie 
na vedomie rozdrobenie jednotného trhu v oblasti digitálnych služieb a výrobkov;
vyzýva preto Komisiu, aby riešila prekonávanie tejto digitálnej priepasti, a to tiež 
zlepšením účinnosti cezhraničného presadzovania práva a odškodnenia;

13. konštatuje, že právny rámec, v súlade s ktorým členské štáty môžu dotovať 
univerzálne služby, je dnes úplne zastaraný; vyzýva Komisiu na bezodkladné 
vypracovanie dlho očakávaného preskúmania univerzálnych služieb, aby sa nebránilo 
novým iniciatívam na podporu širokopásmového a mobilného prístupu s rýchlym 
prenosom údajov;
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14. konštatuje, že v pravidlách o štátnej pomoci sú niektoré nejasnosti, ktoré môžu 
ovplyvniť širokopásmové služby podporované Spoločenstvom, najmä pokiaľ ide 
o schopnosť orgánov verejnej správy konsolidovať vlastné sieťové požiadavky ako 
základ pre nové investície; žiada Komisiu, aby tieto problémy naliehavo riešila;

15. zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť koncovým užívateľom so zdravotným postihnutím 
rovnaký prístup, ako majú ostatní koncoví užívatelia, ako dôrazne požiadal Európsky 
parlament vo svojom preskúmaní smernice o univerzálnych službách a právach 
užívateľov; žiada Komisiu, aby v programe 2015.eu v najvyššej možnej miere 
zohľadnila potreby užívateľov so zdravotným postihnutím;

16. zdôrazňuje, že treba v plnom rozsahu vykonávať nový regulačný rámec 
pre elektronickú komunikáciu s cieľom vybudovať konkurencieschopné trhy
s elektronickými komunikačnými sieťami, výrobkami a so službami a dosiahnuť 
zdravé prostredie pre investície do nových technológií a posilnený jednotný trh 
informačnej spoločnosti; upozorňuje, že právnu úpravu podporujúcu hospodársku 
súťaž možno odstrániť až vtedy, keď sa vybudujú plne konkurencieschopné trhy.
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