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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) навлизат 
във всички сфери на нашето общество и са движеща сила на 
производителността; подчертава, че ИКТ ще бъдат важен елемент от процеса на 
допълнително укрепване на единния онлайн пазар и че за да се гарантира 
неговият успех, потребителите и гражданите трябва да играят централна роля в 
изготвянето на програма за цифровите технологии за Европа;

2. призовава Комисията да публикува годишен преглед относно напредъка в 
прилагането на инструменти на политиката в специфични области като 
широколентовия достъп, електронното приобщаване (eInclusion), електронното 
здравеопазване (eHealth), електронното обучение (eLearning) и електронния 
бизнес (eBusiness), като показва новаторските промени в тези инструменти с цел 
предоставяне на потребителите на услуга, отразяваща достиженията в сектора на 
ИКТ;

3. приветства бързото прилагане на законодателството относно роуминга; в 
същото време счита, че налагането на минимален таван на цените не позволява 
по-конкурентни тарифи на роуминга;

4. подчертава необходимостта от преодоляване на пречките пред презграничната 
електронна търговия и от повишаване на доверието на потребителите чрез 
изготвянето на ефективна политика за единен европейски цифров пазар, като се 
направят по-достъпни и прозрачни онлайн услугите в Европа (като например, 
наред с другите онлайн услуги, изтеглянето на музика);

5. признава значението на една Европейска харта за правата на потребителите, 
която би изяснила правата и задълженията на потребителите в 
информационното общество; счита, че това следва да включва най-вече правата 
на потребителите, свързани с цифровото съдържание, и да гарантира основно 
равнище на изпълнение и стандарти на оперативна съвместимост (по-специално 
между органите на публичната администрация), особено по отношение на 
защитата на личните данни и правата на уязвимите потребители (като например 
подобряване на достъпа до интернет страници за лица с увреждания); 
подчертава, че една Европейска харта за правата на потребителите следва да 
обхваща също така правата върху интелектуалната собственост на автори, 
издатели и доставчици на съдържание.


