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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 

internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. spreekt nogmaals haar steun uit voor de strategie "Handel voor iedereen" van de 

Commissie; spoort de Commissie aan prioriteit te blijven toekennen aan de ontwikkeling 

van nieuwe methoden om de handel in digitale goederen en diensten mogelijk te maken en 

digitale non-tarifaire belemmeringen op te heffen; is van oordeel dat de EU een leidende 

rol moet spelen om kwesties inzake digitale handel op internationaal niveau onder de 

aandacht te brengen en is van mening dat alle opties voor vooruitgang op dit gebied 

verkend moeten worden; 

2. onderstreept dat de nieuwe uitdagingen die digitale handel met zich meebrengt, ook 

moeten terugkomen in het onderwijs en in de bevordering van digitale vaardigheden, met 

name in plattelandsgebieden en minder ontwikkelde economieën, en dat dit belangrijk is 

voor zowel consumenten als ondernemingen; benadrukt dat het van cruciaal belang is het 

concurrentievermogen van Europese ondernemingen op de wereldmarkt te versterken om 

het economisch potentieel van de EU ten volle te benutten; 

3. benadrukt dat de beoogde maatregelen met betrekking tot de strategie voor de digitale 

interne markt, waaronder het verbeteren van de stelsels voor consumentenbescherming, 

het afschaffen van geoblocking, het bevorderen van netneutraliteit en het verbeteren van 

cyberbeveiliging, zowel kunnen bijdragen aan het buitenlandse handelsbeleid van de EU 

en de versterking van de interne markt als aan de versterking van de 

onderhandelingspositie van de EU in dit verband wanneer handel wordt gedreven met 

derde landen; pleit er daarom in algemene zin voor de belemmeringen op de interne markt 

voor digitale handel op te sporen en weg te nemen; 

4. wijst in dit verband op het belang van markttoegang voor EU-telecommunicatiebedrijven; 

5. neemt kennis van de inspanningen van de WTO om haar werkprogramma inzake e-handel 

verder te ontwikkelen; verzoekt de Commissie te streven naar opname van meer 

producten en meer WTO-leden in de Overeenkomst inzake informatietechnologie van de 

WTO en neemt kennis van de Ministeriële Conferentie van de WTO in Buenos Aires die 

gepland staat voor december 2017; verzoekt de Commissie zo snel mogelijk overleg te 

plegen met Europese bedrijven en de lidstaten over haar standpunt met betrekking tot 

e-handel en andere kwesties inzake digitale handel waarover op de conferentie 

overeenstemming moet worden bereikt, om een gemeenschappelijk Europees standpunt 

te waarborgen; 

6. betreurt dat er in dit verband slechts traag vooruitgang wordt geboekt; verzoekt de 

Commissie ambitieus te zijn bij het afbakenen van de problemen die in het programma 

aan de orde moeten worden gesteld; meent dat bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan het toenemende aantal consumenten dat verwikkeld is in douaneprocedures en 

mogelijke overtredingen met betrekking tot goederen die op het internet zijn aangeschaft; 

is van mening dat een breder gebruik van instrumenten zoals onlinegeschillenbeslechting 

in dit verband nuttig zou zijn voor consumenten; is van mening dat er in het kader van 

handelsbesprekingen naar een hoger de‑ minimisniveau moet worden gestreefd en dat dit 

tevens de regels voor internationale handel zou vereenvoudigen; 
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7. is in dit verband van mening dat het regelgevingskader voor e-handel enerzijds moet 

waarborgen dat consumenten doeltreffend worden beschermd tegen inbreuken en 

voldoende worden geïnformeerd over de kenmerken van goederen wanneer zij deze 

aanschaffen op het internet, om het vertrouwen in digitale handel te vergroten, en 

anderzijds de administratieve lasten moet verminderen voor kmo's, start-ups, scale-ups 

en micro-ondernemingen, die het meeste te winnen hebben bij de gewaarborgde 

zichtbaarheid van onlinehandel en kunnen profiteren van verdere digitalisering en meer 

digitale handel; 

8. benadrukt dat doeltreffende instrumenten zoals veilige en betrouwbare internationale 

onlinebetaalsystemen en innovatieve regelingen voor geschillenbeslechting cruciaal zijn 

om onlinefraude terug te dringen, oneerlijke praktijken aan te pakken en de toegang tot 

informatie over consumentenrechten te verbeteren om de verhaalsmogelijkheden van 

consumenten te vergroten; verzoekt de Commissie gezien de toename van het 

internationale handelsverkeer dergelijke verbeteringen te bevorderen en na te streven; 

9. verzoekt de Commissie douane- en belastingovereenkomsten te onderzoeken om te 

waarborgen dat digitale handel geen schade ondervindt van regels die uitsluitend op 

fysieke goederen zijn gebaseerd, en om in voorkomend geval herziening na te streven; 

10. is van mening dat de digitale handel meer gestimuleerd moet worden in beleid inzake 

openbare aanbestedingen, onder andere door gebruik te maken van de mogelijkheid om 

diensten op afstand te verlenen en door ervoor te zorgen dat Europese ondernemingen, 

met name kmo's, eerlijke toegang hebben tot particuliere en overheidsopdrachten; 

11. benadrukt dat digitale handel het best gestimuleerd kan worden door middel van open 

uitwisseling van gegevens zonder geografische beperkingen; meent dat de afschaffing van 

lokalisatievereisten voor gegevens een topprioriteit moet zijn, maar benadrukt daarbij dat 

de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht moet worden genomen; 

betreurt pogingen om dergelijke vereisten te gebruiken als een vorm van non-tarifaire 

handelsbelemmering en digitaal protectionisme; is van mening dat de eerste stap naar een 

wereldwijd verbod op datalokalisatievereisten een verbod moet zijn op de interne markt 

van de gehele Unie en in de vaststelling van het vrije verkeer van gegevens als "vijfde 

vrijheid" in Europa, en ondersteunt alle inspanningen van de Commissie in dit verband; 

12. verzoekt de Commissie om digitale handel en gegevensstromen in de toekomst in elk 

mandaat voor handelsbesprekingen op te nemen; vraagt de Commissie bovendien waar 

mogelijk in het kader van de lopende overeenkomsten te ijveren voor de toevoeging van 

bijlagen inzake digitale handel en gegevensstromen; verzoekt om de ontwikkeling van een 

internationale conventie inzake gegevensstromen, alsmede om bilaterale overeenkomsten 

inzake vrij verkeer van gegevens, en benadrukt daarbij dat bestaande vereisten met 

betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendom moeten worden nageleefd en 

dat bij grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens de eerbiediging van het 

huidige en toekomstige EU-rechtskader moet worden gewaarborgd, met name door 

middel van adequaatheidsbesluiten;  

13. onderstreept dat bij open uitwisseling van gegevens de beginselen van bescherming van 

intellectuele eigendom geëerbiedigd moeten worden; 
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14. stelt vast dat multilaterale internationale-handelsbesprekingen over digitale handel 

achterlopen op vergelijkbare debatten over de digitale interne markt; beveelt aan dat de 

Commissie ten minste op bilateraal niveau standpunten inneemt met betrekking tot de 

verwachte ontwikkelingen op het gebied van digitale handel, waaronder de adequate 

aanpassing van consumentenbescherming, de handel in producten waar de grenzen tussen 

goederen en diensten onduidelijk zijn (bv. 3D-printen) en goederen met essentiële digitale 

onderdelen (bv. communicerende voertuigen); 

15. is er voorstander van om het huidige WTO-moratorium op douanerechten op 

elektronische transmissies een permanent karakter te verlenen; verzoekt de lidstaten de 

Europese belangen te verdedigen tegen eventuele pogingen door derde landen om door 

middel van dergelijke douanerechten inkomsten te verwerven; 

16. onderstreept de waarde van de deeleconomie, zowel op de interne markt als tussen 

bedrijven in de EU en consumenten en bedrijven buiten de EU; is van mening dat de 

mondiale groei van dit type handel als positieve ontwikkeling voor de toekomst van de 

handel moet worden beschouwd; 

17. benadrukt het belang van internationale normen inzake digitale apparatuur en diensten, in 

het bijzonder op het gebied van cyberbeveiliging; verzoekt de Commissie zich in te zetten 

voor de invoering van elementaire maatregelen voor cyberbeveiliging in producten van 

het internet der dingen en cloudgebaseerde diensten. 
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