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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že informačné a komunikačné technológie (IKT) prenikajú do všetkých 
odvetví našej spoločnosti a sú hnacím motorom produktivity; zdôrazňuje, že IKT budú 
dôležitým prvkom ďalšieho upevňovania jednotného internetového trhu (Online Single 
Market) a že na zabezpečenie jeho úspechu je nutné, aby pri vývoji digitálneho programu 
pre Európu boli v centre záujmu spotrebitelia a občania;

2. vyzýva Komisiu, aby zverejňovala výročný prieskum pokroku v uplatňovaní špecifických 
nástrojov politiky, ako je napr. široké pásmo, e-integrácia (elektronická integrácia), e-
zdravotníctvo, e-vzdelávanie a e-podnikanie  (eInclusion, eHealth, eLearning a 
eBusiness) v jednotlivých členských štátoch, pričom ukáže, ako boli tieto nástroje 
inovatívne upravené, aby spotrebiteľom poskytovali služby, ktoré odrážajú úroveň 
techniky v odvetví IKT;

3. víta rýchlu implementáciu legislatívy o roamingu; domnieva sa však, že zavedenie 
minimálnych taríf zabraňuje väčšej konkurencieschopnosti poplatkov za roaming;

4. zdôrazňuje, že je potrebné prekonať prekážky cezhraničného elektronického obchodu a 
napomáhať dôveru spotrebiteľa prostredníctvom rozvoja účinnej politiky v prospech 
jednotného trhu digitálnych služieb v Európe tým, že sa internetové služby viac 
sprístupnia a sprehľadnia (okrem iných napr. kopírovanie hudby);

5. uznáva dôležitosť Európskej charty užívateľských práv, ktorá by objasnila práva a 
povinnosti spotrebiteľov informačnej spoločnosti; domnieva sa, že by mala obsahovať 
predovšetkým práva užívateľov súvisiace s digitálnym obsahom a mala by zaručiť 
základnú interoperabilnú funkčnosť (predovšetkým medzi verejnými správami) a normy, 
najmä čo sa týka ochrany súkromia a práv znevýhodnených užívateľov (napr. zlepšenie 
prístupu na internetové stránky pre osoby so zdravotným postihnutím); zdôrazňuje, že 
Európska charta užívateľských práv by mala riešiť aj práva duševného vlastníctva 
autorov, vydavateľov a poskytovateľov obsahu.


