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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) prežemajo vsa 
področja naše družbe ter so gonilo produktivnosti; poudarja, da bodo IKT pomemben 
dejavnik še močnejše utrditve enotnega spletnega trga, ter da morajo biti za 
zagotovitev njegove uspešnosti potrošniki in državljani v osrčju razvoja digitalne 
agende za Evropo;

2. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled napredka pri izvajanju specifičnih orodij 
politike, kot so širokopasovna omrežja, e-vključenost, e-zdravje, e-učenje in e-
poslovanje, v posameznih državah članicah, in pokaže, kako so bila ta orodja 
inovativno spremenjena, da bi potrošnikom zagotovila najsodobnejšo storitev v 
sektorju IKT;

3. odobrava hitro izvajanje zakonodaje o gostovanju; meni pa, da uvedba minimalnega 
praga za tarife za gostovanje onemogoča, da bile te bolj konkurenčne;

4. poudarja, da je treba premagati ovire za čezmejno e-trgovino in povečati zaupanje 
potrošnikov z razvojem učinkovite politike enotnega digitalnega trga za Evropo, tako 
da postanejo spletne storitve v Evropi dostopnejše in preglednejše (med drugimi 
spletnimi storitvami tudi pretakanje glasbe s spleta);

5. priznava pomembnost evropske listine o pravicah uporabnikov, ki bi pojasnila pravice 
in obveznosti potrošnikov informacijske družbe; meni, da bi ta morala vključevati 
zlasti pravice uporabnikov v zvezi z digitalno vsebino ter zagotavljati osnovno 
medobratovalnost (zlasti med javnimi upravami) in standarde, zlasti v zvezi z 
varstvom zasebnosti ter pravicami ranljivih uporabnikov (na primer z izboljšanjem 
dostopnosti do spletnih strani za invalide); poudarja, da bi morala evropska listina o 
pravicah uporabnikov obsegati intelektualno lastnino avtorjev, založnikov in 
ponudnikov vsebin.


