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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av sin resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för 
den digitala miljön1,

1. Europaparlamentet konstaterar att informations- och kommunikationsteknik (IKT) måste 
göras tillgänglig inom alla samhällssektorer, men konstaterar samtidigt att IKT kommer 
att spela en central roll för ökad produktivitet och ekonomisk konkurrenskraft i framtiden 
samt spela en viktig roll i den fortsatta konsolideringen av en inre marknad på Internet.
Parlamentet anser att man, för att säkra dess framgång måste ställa konsumenterna och 
medborgarna i centrum för utvecklingen av en digital dagordning vars mål måste vara att 
göra Europa till en av de ledande globala aktörerna inom IKT.

2. Europaparlamentet betonar hur viktig den kreativa innehållsindustrin, en snabbt växande 
och dynamisk sektor som bidrar till tillväxt och sysselsättning, är för 
informationssamhället. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att varje år ge ut en översikt över hur 
förverkligandet av särskilda politiska verktyg framskrider i de enskilda medlemsstaterna, 
till exempel bredband, e-integrering, e-hälsa, e-lärande och e-business, som bör visa hur 
de här verktygen på ett nyskapande sätt har ändrats för att erbjuda konsumenterna tjänster 
som återspeglar den senaste utvecklingen inom informations- och 
kommunikationstekniken, och att arbeta för att göra så många offentliga tjänster som 
möjligt tillgängliga för konsumenterna via Internet men samtidigt också erkänna behovet 
av att utbilda medborgare runtom i EU så att de till fullo kan utnyttja förmånerna med 
IKT.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionsledamot Kroes ståndpunkt om att den digitala 
dagordningen är legitim bara om såväl privata individer som mindre företag garanteras 
fullständig tillgång till den. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram särskilda 
förslag för att bekämpa den digitala klyftan. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna utvidga 
sin politik för att främja digital kompetens så att alla medborgare kan använda 
online-teknik i det dagliga livet, med målet att utveckla nya sociala, ekonomiska och 
entreprenörsmässiga möjligheter.

6. Europaparlamentet välkomnar det snabba genomförandet av lagstiftningen om roaming. 
Parlamentet understryker det fortsatta behovet av att kontinuerligt övervaka de mobila 
roamingpriserna i EU, inklusive priserna för dataroaming, för att garantera en ordentligt 
funktionerande, konsumentorienterad och konkurrenskraftig inre marknad.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0287.
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7. Europaparlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna fortsättningsvis bör 
arbeta för att förbättra den digitala säkerheten i syfte att informera medborgarna om hur 
digitala risker kan förhindras och för att öka deras tillit till de nya tekniska resurserna.

8. Europaparlamentet understryker behovet av att man övervinner hinder för 
gränsöverskridande elektronisk handel och ökar konsumenternas förtroende med hjälp av 
en effektiv politik för en digital inre marknad för Europa som gör Internettjänsterna i 
Europa mer konkurrenskraftiga, tillgängliga, gränsöverskridande och transparenta i 
överensstämmelse med upphovsrättsregler, samtidigt som högsta möjliga nivå av 
konsumentskydd tillhandahålls, (till exempel nerladdning av böcker, audiovisuellt 
material och musik) och sätter punkt för geografisk diskriminering (till exempel på basis 
av en persons bosättningsland eller den ort där ett kreditkort har utfärdats). 

9. Europaparlamentet betonar behovet av initiativ i medlemsstaterna för att förbättra 
e-färdigheterna bland allmänheten. Parlamentet konstaterar att det är viktigt att utrusta 
medborgarna i EU med digitala färdigheter för att hjälpa dem att fullt ut utnyttja 
förmånerna med Internet och delta i det digitala samhället. Det framhåller vilken potential 
detta kommer att få när det gäller att handla över gränserna och få tillgång till digitala 
tjänster. 

10. Europaparlamentet erkänner betydelsen av en europeisk stadga för användarnas rättigheter 
som klargör vilka rättigheter och skyldigheter som konsumenterna i informationssamhället 
har. Parlamentet anser att en sådan stadga i synnerhet bör omfatta användarnas rättigheter 
till digitalt innehåll, garantera en grundläggande prestanda i samband med 
driftskompatibilitet (särskilt inom offentliga förvaltningar) och normer, i synnerhet när det 
gäller skydd av privatlivet och särskilt sårbara användares rättigheter (till exempel genom 
att göra Internetsidor mer tillgängliga för funktionshindrade). Det betonar vidare att en 
europeisk stadga för användarnas rättigheter också bör skydda författares, utgivares och 
innehållsleverantörers immateriella rättigheter. Det betonar dessutom att en europeisk 
stadga för användarnas rättigheter även bör inbegripa den nuvarande ramen för 
upphovsrätt och skapa en rättvis balans mellan upphovsrättsinnehavarnas rättigheter och 
allmän tillgång till innehåll (särskilt kreativt innehåll) och kunskap. Det noterar att 
påföljder, ett tänkbart verktyg på upphovsrättens område, av princip bör riktas mot 
kommersiella exploatörer snarare än mot enskilda medborgare.

11. Europaparlamentet understryker att en global taktik är av grundläggande betydelse när det 
gäller att tackla utmaningar som till exempel uppgiftsskydd och piratkopiering. Det 
uppmuntrar i det här sammanhanget ett nära samarbete mellan EU och Forumet för 
förvaltning av Internet. 
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12. Europaparlamentet understryker den betydelse som en stark digital dagordning kommer 
att ha för genomförandet av den inre marknaden, inte bara när det gäller att avskaffa 
administrativa och regulativa hinder för gränsöverskridande handel utan också när det 
gäller att förbättra förtroendet för och tilliten till Internettjänster. Parlamentet noterar 
uppdelningen i digitala tjänster och produkter på den inre marknaden och uppmanar därför 
kommissionen at tackla den digitala klyftan samt effektivera gränsöverskridande 
tillämpning och prövning. 

13. Europaparlamentet konstaterar att den rättsliga ram enligt vilken medlemsstaterna kan 
subventionera samhällsomfattande tjänster nu är fullständigt föråldrad. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utan dröjsmål utarbeta sin länge väntade översyn av 
samhällsomfattande tjänster, detta för att inte bromsa nya initiativ för att stimulera tillgång 
till bredband och mobiler med hög datahastighet.  

14. Europaparlamentet konstaterar att det råder en viss oklarhet i samband med reglerna för 
statligt stöd som kan inverka på de bredbandstjänster som får samhällsstöd, särskilt med 
avseende på de offentliga myndigheternas förmåga att konsolidera sina egna nätverkskrav 
som grundval för nya investeringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att behandla 
dessa problem i brådskande ordning.  

15. Europaparlamentet framhåller vikten av att se till att slutanvändare med funktionshinder 
garanteras likvärdig tillgång på samma nivå som andra slutanvändare, såsom 
Europaparlamentet krävt i sin översyn av direktivet om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i största möjliga mån 
beakta de funktionshindrade slutanvändarnas behov i  agendan”2015.eu”.

16. Europaparlamentet betonar behovet av att fullt ut genomföra den nya rättsliga ramen för 
elektronisk kommunikation, för att skapa konkurrenskraftiga marknader för elektroniska 
kommunikationsnät, produkter och tjänster, en sund miljö för investeringar i ny teknik och 
en stärkt inre marknad för informationssamhället. Parlamentet påpekar att 
konkurrensfrämjande ekonomisk reglering inte kan avskaffas förrän man åstadkommit 
marknader med fullständig konkurrens.
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