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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. отново изразява подкрепата си за стратегията на Комисията „Търговията – за 

всички“; насърчава Комисията да продължи да отдава приоритет на нови подходи за 

улесняване на търговията с цифрови стоки и услуги и за премахване на цифровите 

нетарифни бариери; счита, че ЕС следва да играе водеща роля при насърчаването на 

електронната търговия на международно равнище и счита, че всички възможности 

за постигане на напредък в тази област следва да бъдат проучени;  

2. подчертава, че новите предизвикателства, свързани с електронната търговия, трябва 

да бъдат отразени също така в образованието и в насърчаването на 

компетентностите в областта на цифровите технологии, които са важни както за 

потребителите, така и за предприятията, и че трябва да бъдат положени усилия, 

особено в селските райони и в по-слабо развитите икономики; подчертава, че е от 

първостепенно значение да се повиши конкурентоспособността на европейските 

предприятия на световния пазар, за да се използва пълноценно икономическият 

потенциал на ЕС; 

3. подчертава, че мерките, предвидени за стратегията за цифров единен пазар, като 

например подобряването на режимите за защита на потребителите, премахването на 

блокирането на географски принцип, насърчаването на мрежовата неутралност и 

подобряването на киберсигурността, са от значение както от гледна точка на 

външнотърговската политика на ЕС, така и за укрепването на единния пазар, и 

допринасят също така за засилването на преговорната позиция на ЕС в това 

отношение в търговията с трети държави; призовава следователно за общо 

идентифициране на пречките на вътрешния пазар пред електронната търговия и за 

премахването им; 

4. отбелязва в тази връзка значението на достъпа, който имат далекосъобщителните 

предприятия от ЕС до пазара; 

5. отбелязва усилията, положени от СТО, за да постигне напредък по работната си 

програма в областта на електронната търговия; призовава Комисията да работи за 

допълнително разширяване на приложното поле на Споразумението за 

информационните технологии на СТО, така че то да обхване повече продукти и 

повече членове на СТО, и отбелязва Министерската конференция на СТО в Буенос 

Айрес, насрочена за декември 2017 г.; изисква от Комисията да се консултира 

колкото е възможно по-скоро с европейските предприятия и държавите членки във 

връзка с позицията си относно електронната търговия и други въпроси, свързани с 

електронната търговия, които предстои да бъдат договорени на конференцията, за 

да се гарантира единна европейска позиция; 

6. изразява съжаление, че положителният напредък в това отношение е бавен; 

призовава Комисията да бъде амбициозна, когато формулира въпросите, които 

трябва да бъдат разгледани в програмата; счита, че следва да се обърне специално 

внимание на увеличаващия се брой потребители, които се сблъскват с митническите 
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процедури и с евентуални нарушения във връзка със стоки, закупени по интернет; 

счита, че по-широкото използване на инструменти като онлайн уреждането на 

спорове би било от полза за потребителите в това отношение; счита, че следва да се 

положат усилия за по-висока ставка de minimis в контекста на търговските 

преговори и че това също така допълнително ще опрости правилата в 

международната търговия; 

7. счита в този контекст, че нормативната уредба за електронната търговия следва, от 

една страна, да гарантира, че потребителите са защитени ефективно срещу всякакви 

нарушения и са информирани ефективно за характеристиките на продукта при 

закупуване на стоки по интернет, с цел укрепване на доверието в електронната 

търговия, и, от друга страна, да намали административната тежест за МСП, 

стартиращите и разрастващите се предприятия и микропредприятията, които могат 

да извлекат най-голяма полза от гарантираната видимост на онлайн търговията и 

могат да се възползват от укрепването на цифровизацията и електронната търговия;  

8. изтъква, че ефективните инструменти, като например сигурни и надеждни 

международни системи за онлайн плащания и новаторски механизми за уреждане 

на спорове, са от решаващо значение за намаляване на онлайн измамите, за 

справяне с нелоялните практики и за подобряване на достъпа до информация 

относно правата на потребителите, за да се улесни правната защита на 

потребителите; изисква от Комисията да насърчава такива подобрения и да работи 

за постигането им като част от ръста в международната търговия; 

9. изисква от Комисията да анализира митническите и данъчните спогодби, за да 

гарантира, че правила, които са изготвени само с оглед на физически стоки, не 

оказват отрицателно въздействие върху електронната търговия, и да се заеме с 

провеждането на реформи, където е необходимо; 

10. счита, че електронната търговия следва да бъде улеснена допълнително в рамките 

на политиките за възлагане на обществени поръчки, включително като се използват 

възможностите за предоставяне на услуги от разстояние и като се даде възможност 

на европейските предприятия, в частност на МСП, да получат достъп до възлагане 

на обществени и частни поръчки; 

11. подчертава, че електронната търговия се улеснява оптимално посредством открит 

обмен на данни, без географски ограничения; счита, че премахването на 

изискванията за локализиране на данни следва да бъде основен приоритет, като 

същевременно подчертава, че съответното законодателство в областта на защитата 

на данните следва да се спазва; изразява съжаление относно опитите за използване 

на такива изисквания като форма на нетарифни бариери пред търговията и като 

форма на цифров протекционизъм; счита, че първата стъпка към обща забрана на 

изискванията за локализиране на данни следва да бъде една обхващаща целия Съюз 

забрана в рамките на единния пазар, както и установяването на свободния поток от 

данни като „пета свобода“ в Европа, и подкрепя всички усилия на Комисията в това 

отношение; 

12. призовава Комисията да включи електронната търговия и потоците от данни във 

всички бъдещи мандати за водене на търговски преговори; освен това приканва 

Комисията да се стреми да въведе приложения относно електронната търговия и 
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потоците от данни към действащите споразумения, когато това е възможно; 

призовава за създаването на международна конвенция относно потоците от данни, в 

допълнение към двустранните споразумения за свободното движение на данни, като 

подчертава, че е необходимо да се гарантира, че се спазват съществуващите 

изисквания за защита на интелектуалната собственост и че трансгранично 

предаване на лични данни е в съответствие с настоящата и бъдещата правна уредба 

на ЕС, по-специално чрез решения относно адекватността;  

13. подчертава, че обменът на свободно достъпни данни трябва да зачита принципите 

на защита на интелектуалната собственост; 

14. признава, че многостранните международни дискусии по въпросите на 

електронната търговия не са в толкова напреднала фаза, колкото сравнимите дебати 

относно цифровия единен пазар; препоръчва Комисията да разработи, поне на 

двустранно равнище, позиции относно очакваното развитие на електронната 

търговия, включително съответното адаптиране на защитата на потребителите, 

търговията с продукти, при които границите между стоки и услуги се размиват 

(напр. 3D печат) и стоките, при които цифровите компоненти са от съществено 

значение (напр. свързаните превозни средства); 

15. подкрепя превръщането на мораториума на СТО върху митата за предоставяните по 

електронен път услуги в постоянна мярка; призовава държавите членки да 

защитават европейските интереси срещу всякакви опити от страна на трети държави 

да генерират приходи от подобни мита; 

16. подчертава стойността на икономиката на споделянето както в рамките на единния 

пазар, така и между предприятията от ЕС и потребителите и предприятията от 

държави извън ЕС; счита, че глобалният ръст на този тип търговия следва да се 

разглежда като положително развитие за бъдещето на търговията; 

17. подчертава значението на международните стандарти, отнасящи се до цифровото 

оборудване и цифровите услуги, по-специално в областта на киберсигурността; 

изисква от Комисията да положи усилия, за да гарантира въвеждането на основни 

мерки за киберсигурност в продуктите на интернет на нещата и в услугите на база 

технологиите в облак. 
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