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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že informační a komunikační technologie (IKT) pronikají do všech 
sfér naší společnosti a představují hnací sílu pro produktivitu; zdůrazňuje, že IKT 
představují důležitý faktor při dalším upevňování jednotného online trhu, a že pokud 
má být zajištěna jeho úspěšnost, musí být ústředním prvkem digitální agendy 
pro Evropu spotřebitelé a občané;

2. vyzývá Komisi, aby zveřejnila výroční zprávu o pokroku v provádění specifických 
politických nástrojů jako například širokopásmový internet, eInclusion, eHealth, 
eLearning a eBusiness v jednotlivých členských státech a ukázala tímto, jak byly 
tyto nástroje inovačně upraveny tak, aby poskytly spotřebitelům služby reflektující 
situaci v oblasti IKT;

3. vítá rychlé uplatňování právních předpisů týkajících se roamingu; nicméně se 
domnívá, že zavedení minimálních sazeb brání tomu, aby poplatky za roaming byly 
konkurenceschopnější;

4. zdůrazňuje potřebu překonání překážek v oblasti přeshraničního elektronického 
obchodu a posílení důvěry spotřebitelů prostřednictvím rozvoje účinné politiky 
pro evropský jednotný trh digitálních služeb tak, že online služby budou dostupnější 
a transparentnější (například mezi různými online službami nebo při stahování hudby)

5. uznává význam Evropské charty uživatelských práv, která by objasnila práva 
a povinnosti spotřebitelů informační společnosti; domnívá se, že by měla obsahovat 
práva uživatelů týkajících se digitálního obsahu a zaručit základní provádění 
interoperability (zvláště mezi veřejnými správami) a norem, zejména co se týče 
ochrany soukromí a práv znevýhodněných uživatelů (například zlepšení přístupnosti 
internetových stránek osobám s postižením); zdůrazňuje, že Evropská charta 
uživatelských práv by měla zahrnovat také téma duševního vlastnictví autorů, 
vydavatelů a poskytovatelů obsahu.


