
PA\802555RO.doc PE438.276v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2009/2225(INI)

25.1.2010

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

referitor la definirea unei noi agende digitale pentru Europa: de la i2010 la 
digital.eu
(2009/2225(INI))

Raportoare pentru aviz: Róża Thun Und Hohenstein



PE438.276v01-00 2/3 PA\802555RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\802555RO.doc 3/3 PE438.276v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. observă că tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pătrunde în toate 
sectoarele societăţii noastre şi reprezintă un motor pentru productivitate; subliniază 
faptul că TIC va constitui un element important în consolidarea viitoare a pieţei unice 
online şi că, pentru a asigura succesul acesteia, consumatorii şi cetăţenii trebuie să se 
afle în centrul dezvoltării agendei digitale pentru Europa;

2. invită Comisia să publice o evaluare anuală a progreselor înregistrate în 
implementarea instrumentelor politicilor specifice, cum ar fi banda largă, e-sănătatea, 
eLearning şi eBusiness, în fiecare stat membru, demonstrând cum aceste instrumente 
au fost modificate în mod inovator pentru a oferi consumatorilor un serviciu care 
reflectă nivelul tehnologic înalt din sectorul TIC;

3. salută implementarea rapidă a legislaţiei privind roamingul; consideră, cu toate 
acestea, că impunerea unui plafon tarifar minim împiedică tarifele pentru serviciile de 
roaming să fie mai competitive;

4. subliniază nevoia de a depăşi barierele din calea comerţului electronic transfrontalier 
şi de a spori încrederea consumatorilor prin dezvoltarea unei politici eficiente pentru o 
piaţă unică digitală pentru Europa, făcând serviciile online în Europa mai accesibile şi 
mai transparente (de exemplu, printre alte servicii online, descărcarea de conţinuturi 
muzicale);

5. recunoaşte importanţa unei carte europene a drepturilor utilizatorilor, care ar clarifica 
drepturile şi obligaţiile consumatorilor societăţii informaţionale; consideră că aceasta 
ar trebui să includă în special drepturile utilizatorilor privind conţinutul digital şi ar 
trebui să garanteze performanţe (în special în cazul administraţiilor publice) şi 
standarde de bază în materie de interoperabilitate, în special în ceea ce priveşte 
protecţia vieţii private şi a drepturilor utilizatorilor vulnerabili (de exemplu, 
îmbunătăţirea accesului la paginile de internet pentru persoanele cu handicap); 
subliniază faptul că o cartă europeană a drepturilor utilizatorilor ar trebui, de 
asemenea, să acopere proprietatea intelectuală a autorilor, editorilor şi a furnizorilor de 
conţinut informaţional.


