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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν εισχωρήσει σε 
όλους τους τομείς της κοινωνίας μας και είναι κινητήριοι μοχλοί της παραγωγικότητας· 
τονίζει ότι οι ΤΠΕ θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω εδραίωση 
της ενιαίας επιγραμμικής αγοράς, και ότι, για να διασφαλιστεί η επιτυχία της, στο 
επίκεντρο της ανάπτυξης ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται 
οι καταναλωτές και οι πολίτες·

2. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετησίως έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων εργαλείων πολιτικής –όπως η ευρυζωνικότητα, η ηλ-ένταξη, η ηλ-υγεία, η 
ηλε-μάθηση και το ηλ-επιχειρείν– στα κράτη μέλη, στην οποία να παρουσιάζει τους 
καινοτόμους τρόπους με τους οποίους έχουν τροποποιηθεί τα εργαλεία αυτά, ώστε να 
παρέχονται στους καταναλωτές υπηρεσίες σύμφωνες με τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα των ΤΠΕ·

3. χαιρετίζει την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την περιαγωγή· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η επιβολή ελάχιστου ορίου στις χρεώσεις περιαγωγής εμποδίζει την 
περαιτέρω ανταγωνιστικότητά τους·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν οι φραγμοί στο διασυνοριακό ηλ-εμπόριο και να 
τονωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικής 
πολιτικής για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη, που να καθιστά τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες στην Ευρώπη πιο προσιτές και διαφανείς (όπως, μεταξύ άλλων, 
τη λήψη αρχείων μουσικής)·

5. αναγνωρίζει τη σημασία της κατάρτισης ευρωπαϊκού χάρτη δικαιωμάτων των χρηστών, 
που να διευκρινίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών στην κοινωνία 
της πληροφορίας· θεωρεί ότι ο χάρτης αυτός θα πρέπει να κατοχυρώνει ιδίως τα 
δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο και να διασφαλίζει 
βασικές δυνατότητες διαλειτουργικότητας (ιδίως μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων) και 
την εφαρμογή προτύπων, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δικαιωμάτων των χρηστών που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση (π.χ. βελτίωση της 
προσβασιμότητας των διαδικτυακών σελίδων για άτομα με αναπηρία)· τονίζει ότι ο 
ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των χρηστών θα πρέπει επίσης να καλύπτει το ζήτημα 
της διανοητικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, των εκδοτών και των παρόχων 
περιεχομένου.


