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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) in alle sectoren van onze 
samenleving is doorgedrongen en een stimulans vormt voor productiviteit; benadrukt 
dat ICT een belangrijke factor zal zijn bij de verdere versterking van een 
gemeenschappelijke markt op het gebied van internet, en dat, om deze markt tot een 
succes te maken, consumenten en burgers centraal dienen te staan bij de ontwikkeling 
van een digitale agenda voor Europa;

2. roept de Commissie op een jaarlijkse evaluatie te publiceren van de vooruitgang die in 
de individuele lidstaten wordt geboekt bij de implementatie van specifieke 
beleidsinstrumenten zoals breedband, eInclusion, eHealth, eLearning en eBusiness, 
waarin uiteen wordt gezet hoe deze instrumenten op innovatieve wijze zijn aangepast 
om consumenten diensten te bieden die de actuele stand van kennis in de ICT-sector 
weerspiegelen;

3. is ingenomen met de snelle tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende roaming; 
is evenwel van mening dat het opleggen van een tariefplafond grotere concurrentie op 
het gebied van roaming-tarieven belemmert;

4. onderstreept de noodzaak om belemmeringen voor grensoverschrijdende elektronische 
handel weg te nemen en consumentenvertrouwen te stimuleren door een doeltreffend 
beleid te ontwikkelen voor een Europese digitale interne markt, alsmede door online 
diensten in Europa (waaronder bijvoorbeeld het downloaden van muziek) beter 
toegankelijk en transparanter te maken;

5. erkent het belang van een Europees handvest van gebruikersrechten, waarin de rechten 
en plichten van consumenten van de informatiemaatschappij worden verduidelijkt; is 
van mening dat een dergelijk handvest met name gebruikersrechten met betrekking tot 
digitale inhoud zou moeten omvatten, alsmede fundamentele interoperabiliteit 
(hoofdzakelijk tussen overheidsdiensten) en basisnormen zou moeten garanderen, in 
het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
van de rechten van kwetsbare gebruikers (de toegankelijkheid van internetpagina´s 
voor personen met een handicap zou bijvoorbeeld moeten worden verbeterd); 
benadrukt dat een Europees handvest van gebruikersrechten tevens de intellectuele 
rechten van auteurs, uitgevers en aanbieders van inhoud zou moeten bestrijken.


