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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at informations- og kommunikationsteknologi (ikt) breder sig i alle dele af vort 
samfund og er en drivkraft for produktivitet; understreger, at ikt vil være et vigtigt element 
i den fortsatte konsolidering af et online indre marked, og at det for at sikre dette markeds 
succes er nødvendigt at sætte forbrugere og borgere i centrum i forbindelse med 
udformningen af en digital dagsorden for Europa;

2. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre de fremskridt, der er gjort i de enkelte 
medlemsstater i forbindelse med gennemførelsen af specifikke politikværktøjer som f.eks. 
bredbånd, e-integration, e-sundhed, e-læring, og e-forretning, i en årlig rapport, hvoraf det 
fremgår, hvordan disse værktøjer er blevet innoveret med henblik på at yde forbrugerne en 
service, der afspejler det nyeste teknologiske stade på ikt-området; 

3. glæder sig over, at lovgivningen om roaming blev gennemført så hurtigt; er dog af den 
opfattelse, at indførelsen af et minimalt takstloft er til hinder for mere konkurrencedygtige 
roaminggebyrer;

4. understreger behovet for at overvinde barriererne for grænseoverskridende e-handel og 
styrke forbrugertilliden gennem udvikling af en effektiv politik for et digitalt indre marked 
for Europa ved at gøre onlinetjenester i Europa mere tilgængelige og gennemsigtige (som 
eksempel på en onlinetjeneste kan nævnes download af musik);

5. anerkender betydningen af et europæisk charter om brugerrettigheder, der vil skabe 
klarhed om de rettigheder og pligter, som forbrugere i et informationssamfund har; mener, 
at dette især bør indeholde brugerrettigheder vedrørende det digitale indhold og bør sikre 
grundlæggende interoperabilitet (særlig mellem offentlige forvaltninger) og standarder, 
navnlig for så vidt angår beskyttelse af privatlivets fred og sårbare brugeres rettigheder 
(f.eks. forbedring af handicappedes adgang til internetsider); understreger, at et europæisk 
charter om brugerrettigheder ligeledes bør omfatte forfatteres, forlæggeres og 
indholdsleverandørers immaterielle ejendomsret.


