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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
används inom alla samhällssektorer och kan medföra större produktivitet. Parlamentet
framhåller att informations- och kommunikationstekniken spelar en viktig roll i den 
fortsatta konsolideringen av en inre marknad på Internet och anser att ett villkor för dess 
framgång är att konsumenterna och medborgarna ställs i centrum för utvecklingen av en 
digital dagordning för Europa. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att varje år ge ut en översikt över hur 
förverkligandet av särskilda politiska verktyg framskrider i de enskilda medlemsstaterna, 
till exempel bredband, e-integrering, e-hälsa, e-lärande och e-business, som bör visa hur 
de här verktygen på ett nyskapande sätt har modifierats för att erbjuda konsumenterna 
tjänster som återspeglar den senaste utvecklingen inom informations- och 
kommunikationstekniken.

3. Europaparlamentet välkomnar det snabba genomförandet av lagstiftningen om roaming. 
Det anser dock att införandet av ett lägsta pristak hindrar roamingavgifterna från att bli 
mer konkurrenskraftiga.  

4. Europaparlamentet understryker behovet av att man övervinner hinder för 
gränsöverskridande elektronisk handel och ökar konsumenternas förtroende med hjälp av 
en effektiv politik för en digital inre marknad för Europa som gör Internettjänsterna i 
Europa mer tillgängliga och transparenta (till exempel nerladdning av musik). 

5. Europaparlamentet erkänner betydelsen av en europeisk stadga för användarnas rättigheter 
som klargör vilka rättigheter och skyldigheter som konsumenterna i informationssamhället 
har. Parlamentet anser att en sådan stadga i synnerhet bör omfatta användarnas rättigheter 
till digitalt innehåll, garantera en grundläggande prestanda i samband med 
driftskompatibilitet (särskilt inom offentliga förvaltningar) och normer, i synnerhet när det 
gäller skydd av privatlivet och särskilt sårbara användares rättigheter (till exempel genom 
att göra Internetsidor mer tillgängliga för funktionshindrade). Parlamentet betonar vidare 
att en europeisk stadga för användarnas rättigheter även bör skydda författares, utgivares 
och innehållsleverantörers immateriella rättigheter. 


