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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad informacinės ir ryšių technologijos (IRT) naudojamos visose mūsų 
visuomenės gyvenimo srityse ir skatina našumą; pabrėžia, kad IRT bus svarbus 
veiksnys toliau kuriant bendrąją interneto rinką ir kad siekiant užtikrinti šios rinkos 
kūrimo sėkmę vartotojams ir piliečiams turi būti skiriamas didžiausias dėmesys 
įgyvendinant Europos skaitmeninę darbotvarkę;

2. ragina Komisiją paskelbti metinę apžvalgą, kurioje būtų supažindinama su pažanga, 
pasiekta atskirose valstybėse narėse diegiant konkrečias politikos priemones, pvz., 
plačiajuostį internetą, e. įtrauktį, e. sveikatą, e. mokymąsi ir e. verslą, ir parodyta, kaip 
šios priemonės buvo novatoriškai modifikuotos siekiant teikti vartotojams dabartinę 
IRT sektoriaus būklę atitinkančias paslaugas;

3. teigiamai vertina greitą teisės aktų dėl tarptinklinio ryšio įgyvendinimą; vis dėlto 
mano, kad taikant minimalaus tarifo ribą užkertamas kelias dar konkurencingesniems 
tarptinklinio ryšio mokesčiams;

4. pabrėžia, jog reikia įveikti tarpvalstybinės e. prekybos kliūtis ir skatinti vartotojų 
pasitikėjimą plėtojant veiksmingą bendros Europos skaitmeninės rinkos politiką 
užtikrinant, kad paslaugos internetu (pvz., be kitų internetinių paslaugų, muzikinių 
įrašų parsisiuntimas internetu) Europoje būtų prieinamesnės ir skaidresnės;

5. pripažįsta Europos vartotojų teisių chartijos, kurioje būtų išaiškintos informacinės 
visuomenės vartotojų teisės ir pareigos, svarbą; mano, kad į ją ypač reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl vartotojų teisių, susijusių su skaitmeniniu turiniu, ir joje turėtų būti 
užtikrinta pagrindinės sąveikumo (ypač viešojo administravimo institucijų) savybės ir 
standartai, ypač susiję su pažeidžiamų vartotojų privatumo ir teisių apsauga (pvz., 
neįgalių asmenų prieigos prie interneto tinklapių gerinimas); pabrėžia, kad Europos 
vartotojų teisių chartija taip pat turėtų apimti intelektinę autorių, leidėjų ir turinio 
teikėjų nuosavybę.


