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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) társadalmunk 
minden ágazatát behálózzák és a termelékenység motorjai; hangsúlyozza, hogy az IKT 
az egységes on-line piac konszolidálásának fontos eleme lesz, és hogy sikerének 
biztosítására a fogyasztóknak és a polgároknak az Európa számára készülő digitális 
menetrend középpontjában kell lenniük;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen éves értékelést a konkrét politikai eszközök –
pl. a szélessávú hozzáférés, a digitális társadalmi befogadás, az e-egészségügy, e-
tanulás és az e-üzletvitel – különböző tagállamokban való megvalósításának 
előrehaladtáról, amely bemutatja, hogy ezeket az eszközöket hogyan módosították 
innovatív módon annak érdekében, hogy a fogyasztók számára az IKT-ágazat 
legmagasabb fejlettségi szintjét tükröző szolgáltatást biztosítsák;

3. üdvözli a roaminggal kapcsolatos jogszabályok gyors végrehajtását; úgy véli azonban, 
hogy az alsó tarifaküszöb megakadályozza, hogy a roamingdíjak versenyképesebbek 
legyenek;

4. hangsúlyozza, hogy le kell küzdeni a határokon átnyúló e-kereskedelem akadályait, és 
a fogyasztói bizalmat az egységes európai digitális piaccal kapcsolatos hatékony 
politikák kialakításával kell jelentős mértékben növelni az európai on-line 
szolgáltatások (például más on-line szolgáltatások mellett a zeneletöltések) 
hozzáférhetőbbé és átláthatóbbá tétele által;

5. elismeri a felhasználói jogok európai chartájának jelentőségét, amely tisztázná az 
információs társadalom fogyasztóinak jogait és kötelességeit; úgy ítéli meg, hogy a 
chartába konkrétan bele kell foglalni a digitális tartalomra vonatkozó felhasználói 
jogokat, és a chartának garantálnia kell az alapvető interoperabilitást (különösen a 
közigazgatások között) és a normákat, különösen a magánélet és a sérülékeny 
felhasználók védelme szempontjából (például a fogyatékkal élők számára az internetes 
lapokhoz való hozzáférés javítása); hangsúlyozza, hogy a felhasználói jogok európai 
chartájának a szerzők, kiadók és tartalomszolgáltatók szellemi tulajdonára is 
vonatkoznia kell.


