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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. megismétli, hogy támogatja a Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem” 

elnevezésű stratégiáját; ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is részesítse előnyben a 

digitális termékek és szolgáltatások kereskedelme elősegítésének új megközelítéseit, és 

szüntesse meg a digitális nem vámjellegű akadályokat; úgy véli, hogy az EU-nak vezető 

szerepet kell játszania a digitális kereskedelemmel kapcsolatos kérdések nemzetközi 

szinten való előmozdításában, és úgy véli, hogy e téren a fejlődéshez vezető minden utat 

ki kell próbálni;  

2. hangsúlyozza, hogy a digitális kereskedelem új kihívásainak az oktatásban és a digitális 

készségek előmozdításában is tükröződniük kell, ami mind a fogyasztók, mind a 

vállalkozások számára fontos, és hogy erőfeszítéseket kell tenni különösen a vidéki 

térségekben és a kevésbé fejlett gazdaságokban; hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos 

megerősíteni az európai vállalkozások versenyképességét a globális piacon, hogy az uniós 

gazdasági potenciál teljes mértékben kihasználható legyen; 

3. kiemeli, hogy az európai digitális egységes piaci stratégia számára tervezett intézkedések, 

mint például a fogyasztóvédelmi rendszerek javítása, a területi alapú tartalomkorlátozás 

eltörlése, a hálózatsemlegesség ösztönzése és a kiberbiztonság növelése, mind az Unió 

külkereskedelmi politikája, mind az egységes piac megerősítése szempontjából fontosak, 

valamint hozzájárulnak az Unió pozíciójak erősítéséhez az ezen a területen harmadik 

országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon; kéri ezért a belső piacon a digitális 

kereskedelem előtt álló akadályok általános azonosítását és felszámolását; 

4. ebben az összefüggésben tudomásul veszi az uniós távközlési vállalatok piachoz való 

hozzáférésének fontosságát; 

5. tudomásul veszi a WTO által az e-kereskedelemre vonatkozó munkaprogramja 

előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket; felkéri a Bizottságot, hogy törekedjen az 

információtechnológiai WTO-megállapodás több termékre és több WTO-tagra való 

további kiterjesztésére, és tudomásul veszi a Buenos Airesben tartandó, 2017 decemberére 

tervezett WTO miniszteri konferenciát; kéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 

konzultáljon az európai vállalkozásokkal és a tagállamokkal az e-kereskedelemről és más, 

a konferencia keretében elfogadott egyéb kérdésekről szóló álláspontjáról az egységes 

európai álláspont biztosítása érdekében; 

6. sajnálja, hogy e tekintetben lassú volt a pozitív előrelépés; felhívja a Bizottságot, hogy 

legyen ambiciózus a programba bekerülő ügyek összeállításakor; úgy véli, hogy különös 

figyelmet kell fordítani az interneten vásárolt árukkal kapcsolatos vámügyi eljárások és 

lehetséges szabálysértések által érintett fogyasztók növekvő számára; úgy véli, hogy 

hasznos lenne e tekintetben a fogyasztók számára az olyan eszközök szélesebb körű 

alkalmazása, mint az online vitarendezés; úgy véli, hogy a nemzetközi kereskedelmi 

tárgyalások keretében magasabb de minimis értékre kell törekedni, és hogy ez tovább 

egyszerűsítené a nemzetközi kereskedelmi szabályokat; 
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7. ebben az összefüggésben úgy véli, hogy az elektronikus kereskedelem szabályozási 

keretének biztosítania kell egyrészről a fogyasztók hatékony védelmét a lehetséges 

jogsértésekkel szemben, illetve a fogyasztók megfelelő tájékoztatását a termékek 

jellemzőiről azok interneten történő vásárlása során, a digitális kereskedelem iránti 

bizalom fokozása érdekében, másrészt pedig csökkentenie kell a kkv-kra, induló és 

növekvő vállalkozásokra, valamint mikrovállalkozásokra nehezedő bürokratikus terheket, 

mert ezek profitálhatnak leginkább az online kereskedelem garantált láthatóságából és a 

digitalizáció és a digitális kereskedelem erősítéséből;  

8. hangsúlyozza, hogy a biztonságos és megbízható nemzetközi online fizetési 

rendszerekhez és az innovatív vitarendezési mechanizmusokhoz hasonló hatékony 

eszközök döntő fontosságúak az online csalások csökkentése, a tisztességtelen 

gyakorlatok kezelése, valamint a fogyasztói jogorvoslat megkönnyítése tekintetében a 

fogyasztói jogokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés javítása céljából; kéri a 

Bizottságot, hogy a nemzetközi kereskedelem növekedésére való tekintettel mozdítsa elő 

és támogassa az ilyen fejlesztéseket; 

9. felkéri a Bizottságot, hogy elemezze a vám- és adózási megállapodásokat annak 

biztosítása érdekében, hogy a digitális kereskedelem ne sérüljön olyan szabályok miatt, 

amelyeket csak fizikai termékek figyelembe vételével hoztak, és szükség esetén 

törekedjen e szabályok reformjára; 

10. úgy véli, hogy a digitális kereskedelmet még inkább elő kell segíteni a közbeszerzési 

politikákban, többek között a távoli szolgáltatásnyújtás lehetőségeinek kihasználása révén, 

annak érdekében, hogy az európai vállalatok, és különösen a kkv-k számára is tisztességes 

hozzáférést biztosítson a köz- és magánbeszerzéshez; 

11. hangsúlyozza, hogy a digitális kereskedelmet leginkább a földrajzi korlátozások nélküli, 

nyílt adatmegosztás mozdítja elő; úgy véli, hogy az adatlokalizációs követelmények 

megszüntetését kiemelt prioritássá kell tenni, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy be kell 

tartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat; sajnálatát fejezi ki az arra tett kísérletek 

miatt, hogy az ilyen követelményeket mint a kereskedelem nem tarifális akadálya és a 

digitális protekcionizmus egyik formájaként alkalmazzák; úgy véli, hogy az adatok 

lokalizációjára vonatkozó globális tilalom felé tett első lépésnek az egységes piacon belüli 

uniós szintű tilalomnak és az adatok szabad európai áramlásának „ötödik szabadságként” 

való létrehozásának kell lennie, és támogatja az Európai Bizottság e tekintetben tett 

erőfeszítéseit; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli kereskedelmi tárgyalási megbízásokba vegye fel 

a digitális kereskedelmet és az adatáramlást; felkéri továbbá a Bizottságot, hogy 

amennyiben lehetséges, törekedjen a digitális kereskedelemre és adatáramlásokra 

vonatkozó mellékletek jelenlegi megállapodásokhoz való hozzáfűzésére; felszólít az 

adatáramlásról szóló nemzetközi egyezmény megalkotására, az adatok szabad áramlásáról 

szóló kétoldalú megállapodások mellett, hangsúlyozva, hogy biztosítani kell a szellemi 

tulajdon védelmével kapcsolatos meglévő követelmények tiszteletben tartását és azt, hogy 

a határokon átnyúló adattovábbítások megfeleljenek a létező és jövőbeli uniós jogi 

keretnek, különösen a megfelelőségi határozatok révén;  

13. hangsúlyozza, hogy a nyílt hozzáférésű adatok cseréjének tiszteletben kell tartania a 

szellemi tulajdon védelmének elveit; 
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14. elismeri, hogy a digitális kereskedelemről szóló többoldalú nemzetközi kereskedelmi 

megbeszélések nem haladtak még annyira előre, mint a digitális egységes piacról 

folytatott viták; javasolja, hogy legalább kétoldalú szinten a Bizottság alakítson ki 

álláspontokat a digitális kereskedelem terén tervezett fejlesztésekről, köztük a 

fogyasztóvédelem megfelelő kiigazításáról, az olyan termékek kereskedelméről, ahol 

nehezen állapítható meg az áru és a szolgáltatás közötti határ (pl. 3D nyomtatás), illetve a 

jelentős digitális alkatrészekkel rendelkező árukról (pl. hálózatba kapcsolt járművek). 

15. támogatja, hogy az elektronikus továbbításra vonatkozó vámtételekre vonatkozó jelenlegi 

WTO-moratórium állandó legyen; felszólítja a tagállamokat, hogy védjék az európai 

érdekeket harmadik országok minden olyan kísérletétől, amelyek az ilyen díjakból bevétel 

teremtését célozzák; 

16. hangsúlyozza a közösségi gazdaság értékét, mind az egységes piacon, mind az uniós 

vállalkozások és a fogyasztók és az EU-n kívüli vállalkozások között; úgy véli, hogy az 

ilyen típusú kereskedelem globális növekedését pozitív fejleménynek kell tekinteni a 

kereskedelem jövője szempontjából; 

17. hangsúlyozza a digitális berendezésekre és szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 

szabványainak fontosságát, különösen a kiberbiztonság területén; kéri a Bizottságot, hogy 

dolgozzon annak biztosításán, hogy alapvető kiberbiztonsági intézkedéseket vezessenek 

be a tárgyak internete termékei és a felhőalapú szolgáltatások tekintetében; 
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