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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są obecne we 
wszystkich sektorach naszego społeczeństwa i stanowią siłę napędową wydajności; 
podkreśla, że TIK będą istotnym elementem dalszej konsolidacji jednolitego rynku 
internetowego oraz że w celu zapewnienia jego udanego funkcjonowania podstawą 
opracowywania agendy cyfrowej dla Europy muszą być konsumenci i obywatele;

2. wzywa Komisję do publikowania corocznego przeglądu postępów w realizacji 
w poszczególnych państwach członkowskich konkretnych narzędzi politycznych, 
takich jak szerokopasmowy dostęp, e-Integracja, e-zdrowie, nauczanie za 
pośrednictwem nośników elektronicznych (tzw. e-learning) oraz e-biznes, ze 
wskazaniem zastosowanego sposobu innowacyjnej modyfikacji tych narzędzi w celu 
zaoferowania konsumentom usługi reprezentującej najnowszy stan wiedzy w sektorze 
TIK;

3. z zadowoleniem przyjmuje szybkie wprowadzenie w życie przepisów w sprawie 
roamingu; uważa jednak, że narzucenie minimalnego pułapu taryfowego uniemożliwia 
zwiększenie konkurencyjności opłat roamingowych;

4. podkreśla konieczność przezwyciężenia barier w transgranicznym handlu 
elektronicznym i zwiększenia zaufania konsumentów dzięki opracowaniu skutecznej 
polityki jednolitego rynku cyfrowego w Europie poprzez zwiększanie dostępności 
i przejrzystości usług internetowych w Europie (takich jak, oprócz innych usług
internetowych, przesył plików muzycznych);

5. uznaje znaczenie europejskiej karty praw użytkowników, wyjaśniającej prawa 
i obowiązki konsumentów w społeczeństwie informacyjnym; uważa, że karta powinna 
obejmować w szczególności prawa użytkowników odnoszące się do zasobów 
cyfrowych i gwarantować podstawową efektywność (zwłaszcza administracji 
publicznej) i norm w zakresie interoperacyjności, zwłaszcza dotyczących ochrony 
prywatności i praw użytkowników niechronionych (takich jak poprawa dostępności 
stron internetowych dla osób niepełnosprawnych); podkreśla, że europejską kartą 
praw użytkowników należy objąć również własność intelektualną autorów, 
wydawców i dostawców treści.


