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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

- ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. junija 2007 o zaupanju potrošnikov v 
digitalno okolje1,

1. ugotavlja, da je treba zagotoviti dostop do informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) za vsa področja naše družbe, ter priznava, da bodo IKT v prihodnosti 
glavna gonilna sila produktivnosti in gospodarske konkurenčnosti ter pomemben 
dejavnik še močnejše utrditve enotnega spletnega trga; meni, da morajo biti za 
zagotovitev uspeha pri razvoju digitalne agende potrošniki in državljani v njegovem 
osrčju, cilj digitalne agende pa mora biti zagotovitev vloge Evrope kot globalnega 
akterja na področju IKT;

2. poudarja, da je za informacijsko družbo pomembna panoga ustvarjalnih vsebin kot 
hitro rastoča in dinamična panoga, ki prispeva k rasti in ustvarjanju delovnih mest;

3. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled napredka pri izvajanju specifičnih orodij 
politike, kot so širokopasovna omrežja, e-vključenost, e-zdravje, e-učenje in e-
poslovanje, v posameznih državah članicah, in pokaže, kako so bila ta orodja 
inovativno spremenjena, da bi potrošnikom zagotovila najsodobnejšo storitev v 
sektorju IKT, ter naj si prizadeva, da bi bilo čim več vladnih storitev za potrošnike 
dostopnih na spletu, pri tem pa tudi prizna potrebo po izobraževanju državljanov po 
vsej EU, da bi v celoti izkoristili prednosti IKT;

4. pozdravlja stališče komisarke Kroes, da je digitalna agenda zakonita le, če se zagotovi 
neomejen dostop za zasebnike in mala podjetja, ter poziva Komisijo, naj predloži 
posebne ukrepe za zmanjševanje digitalnega razkoraka;

5. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami razširi svojo politiko 
spodbujanja digitalne izobraženosti, da bi lahko vsi državljani uporabljali spletne 
tehnologije v vsakodnevnem življenju, pri čemer bi bil cilj razvoj novih socialnih, 
ekonomskih in podjetniških možnosti;

6. odobrava hitro izvajanje zakonodaje o gostovanju; poudarja, da je treba še naprej 
nenehno spremljati cene mobilnega gostovanja v EU, kot tudi cene gostovanja za 
prenos podatkov, da bi ustrezno delujoč, potrošnikom prijazen in konkurenčen notranji 
trg;

7. poudarja, da morajo Komisija in države članice še naprej sprejemati ukrepe za 
izboljšanje digitalne varnosti, da bi državljane obveščali o možnostih preprečevanja 
digitalnih nevarnosti ter krepili njihovo zaupanje v nove tehnološke vire;

8. poudarja, da je treba premagati ovire za čezmejno e-trgovino in povečati zaupanje 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0287.
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potrošnikov z razvojem učinkovite politike enotnega digitalnega trga za Evropo, tako 
da bodo spletne storitve (kot so, med drugimi spletnimi storitvami, tudi knjige, 
avdiovizualne storitve in storitve z glasbeno vsebino) v Evropi bolj konkurenčne, 
dostopne, nadnacionalne in pregledne, v skladu s predpisi o avtorskih pravicah in ob 
sočasnem zagotavljanju najvišje stopnje zaščite potrošnikov, ter da bo odpravljena 
krajevna diskriminacija (na primer na osnovi države prebivališča ali države, v kateri je 
bila izdana kreditna kartica);

9. poudarja, da so v državah članicah potrebne pobude za izboljšanje digitalnih 
kompetenc v širši javnosti; poudarja, da je treba državljane EU opremiti z digitalnimi 
kompetencami, da bodo lahko v celoti izkoristili koristi spleta ter se vključevali v 
digitalno družbo; poudarja, da bo to omogočilo čezmejno nakupovanje in dostop do 
digitalnih storitev; 

10. priznava pomembnost evropske listine o pravicah uporabnikov, ki bi pojasnila pravice 
in obveznosti potrošnikov informacijske družbe; meni, da bi ta morala vključevati 
zlasti pravice uporabnikov v zvezi z digitalno vsebino ter zagotavljati osnovno 
medobratovalnost (zlasti med javnimi upravami) in standarde, zlasti v zvezi z 
varstvom zasebnosti ter pravicami ranljivih uporabnikov (na primer z izboljšanjem 
dostopnosti do spletnih strani za invalide); poudarja, da bi morala evropska listina o 
pravicah uporabnikov obsegati intelektualno lastnino avtorjev, založnikov in 
ponudnikov vsebin; poudarja, da bi morala evropska listina o pravicah uporabnikov 
vključevati tudi sedanji okvir o intelektualni lastnini ter doseči pravično ravnotežje med 
pravicami imetnikov pravic in dostopom javnosti do vsebin (zlasti ustvarjalnih vebin) in 
znanja; ugotavlja, da je treba sankcije, kot eno od možnih orodij na področju intelektualne 
lastnine, načeloma najprej usmeriti v komercialne uporabnike in šele nato v posamezne 
državljane;

11. poudarja, da je pri soočanju z izzivi, kot sta varstvo podatkov in piratstvo, bistven 
globalen pristop; v tem pogledu spodbuja tesno sodelovanje med EU in forumom o 
upravljanju interneta;

12. poudarja velik pomen močne digitalne agende v povezavi z dokončno vzpostavitvijo 
enotnega trga, tako z odpravo zakonskih in administrativnih ovir za čezmejno 
trgovanje kot tudi z okrepitvijo zaupanja v spletne storitve; ugotavlja, da je enotni trg 
za digitalne storitve in izdelke razdrobljen; zato Komisijo poziva, naj odpravi ta 
digitalni razkorak, tudi s povečanjem učinkovitosti čezmejnega izvrševanja 
zakonodaje in čezmejnega pravnega varstva; 

13. poudarja, da je pravni okvir, na podlagi katerega lahko države članice subvencionirajo 
univerzalne storitve, sedaj povsem zastarel; poziva Komisijo, da nemudoma opravi 
dolgo pričakovano oceno univerzalnih storitev, da ne bi zadrževali novih pobud za 
spodbujanje dostopa do širokopasovnih in mobilnih storitev s hitrim prenosom 
podatkov; 

14. poudarja, da so pravila o državni pomoči nekoliko dvoumna, kar lahko vpliva na 
širokopasovne storitve, ki jih podpira Skupnost, zlasti glede možnosti javnih organov, 
da utrdijo lastne spletne zahteve kot podlago za nova vlaganja;  poziva Komisijo, naj 
nemudoma pristopi k reševanju teh problemov;  
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15. poudarja, da je treba invalidnim končnim uporabnikom zagotoviti dostop na enaki 
ravni, kot je na voljo drugim končnim uporabnikom, kot je Evropski parlament pozval 
v svojem pregledu direktive o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov; poziva 
Komisijo, naj v „Agendi 2015.eu“ dosledno upošteva potrebe invalidnih uporabnikov;

16. poudarja, da je treba v celoti izvajati novi regulativni okvir za elektronske 
komunikacije, da bi ustvarili konkurenčne trge omrežij, izdelkov in storitev 
elektronskih komunikacij, stabilno okolje za vlaganja v nove tehnologije ter okrepljen 
enotni trg za informacijsko družbo; poudarja, da se lahko gospodarska ureditev, ki je 
usmerjena v konkurenčnost, umakne šele takrat, ko bodo doseženi popolnoma 
konkurenčni trgi.
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