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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 

Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. ponownie wyraża poparcie dla strategii Komisji „Handel z korzyścią dla wszystkich”; 

zachęca Komisję do dalszego priorytetowego traktowania nowych podejść, aby ułatwić 

handel produktami i usługami cyfrowymi oraz usunąć cyfrowe bariery pozataryfowe; jest 

zdania, że UE powinna odgrywać wiodącą rolę w promowaniu na poziomie 

międzynarodowym kwestii związanych z handlem elektronicznym, a także uważa, że 

należy zbadać wszystkie możliwości osiągnięcia postępów w tym obszarze;  

2. podkreśla, że nowe wyzwania związane z handlem elektronicznym muszą również 

znaleźć odzwierciedlenie w edukacji i promowaniu umiejętności cyfrowych – kwestiach 

istotnych zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw – oraz że należy dołożyć starań 

w tym celu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w mniej rozwiniętych gospodarkach; 

podkreśla, że niezmiernie ważne jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

europejskich na rynku globalnym w celu pełnego wykorzystania potencjału 

gospodarczego UE; 

3. podkreśla, że środki przewidziane dla strategii jednolitego rynku cyfrowego, takie jak 

poprawa systemów ochrony konsumentów, zniesienie blokowania geograficznego, 

wspieranie neutralności sieci oraz poprawa cyberbezpieczeństwa, mają znaczenie zarówno 

dla unijnej zewnętrznej polityki handlowej, jak i dla wzmocnienia rynku wewnętrznego, a 

także przyczyniają się do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej UE w tym zakresie w 

handlu z państwami trzecimi; w związku z tym domaga się co do zasady identyfikowania 

i usuwania barier na rynku wewnętrznym, które utrudniają handel elektroniczny; 

4. w tym kontekście zwraca uwagę na znaczenie dostępu do rynku dla przedsiębiorstw 

telekomunikacyjnych z UE; 

5. odnotowuje wysiłki podejmowane przez WTO w celu opracowania programu prac w 

zakresie handlu elektronicznego; apeluje do Komisji, aby dążyła do dalszego rozszerzenia 

Umowy WTO o technologii informacyjnej na większą liczbę produktów i członków 

WTO, a także zwraca uwagę na konferencję ministerialną WTO w Buenos Aires 

zaplanowaną na grudzień 2017 r.; apeluje do Komisji o jak najszybsze przeprowadzenie 

konsultacji z europejskimi przedsiębiorstwami i państwami członkowskimi na temat 

stanowiska Komisji w sprawie handlu elektronicznego i innych kwestii w zakresie handlu 

elektronicznego, które mają zostać uzgodnione na konferencji, tak aby zapewnić jednolite 

europejskie stanowisko; 

6. ubolewa nad wolnym tempem pozytywnych postępów osiąganych w tym względzie; 

wzywa Komisję, aby ambitnie podeszła do wyznaczenia kwestii, jakie mają zostać 

uwzględnione w tym programie; uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na 

wzrastającą liczbę konsumentów, którzy są uwikłani w procedury celne i ewentualne 

naruszenia przepisów w odniesieniu do towarów zakupionych przez internet; uważa, że 

szersze stosowanie narzędzi takich jak internetowe rozstrzyganie sporów byłoby w tym 

kontekście korzystne dla konsumentów; uważa, że w kontekście negocjacji handlowych 

należy dążyć do większego zakresu klauzul de minimis, co doprowadziłoby także do 
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dalszego uproszczenia międzynarodowych przepisów handlowych; 

7. w tym kontekście uważa, że ramy regulacyjne dotyczące handlu elektronicznego powinny 

z jednej strony zapewnić skuteczną ochronę konsumentów przed wszelkim naruszaniem 

ich praw przy zakupie towarów w internecie oraz dostateczne informowanie o 

właściwościach produktu, tak aby wzmocnić zaufanie do handlu elektronicznego, a z 

drugiej strony zmniejszać obciążenia biurokratyczne dla MŚP, przedsiębiorstw typu start-

up i scale-up oraz mikroprzedsiębiorstw, które mogą uzyskać największe korzyści z 

gwarantowanej widoczności handlu elektronicznego i mogą skorzystać na 

intensywniejszej cyfryzacji i handlu elektronicznym;  

8. podkreśla, że skuteczne narzędzia, takie jak bezpieczne i niezawodne międzynarodowe 

systemy płatności online oraz innowacyjne mechanizmy rozstrzygania sporów, mają 

kluczowe znaczenie dla ograniczenia oszustw internetowych, położenia kresu 

nieuczciwym praktykom oraz dla poprawy dostępu do informacji o prawach konsumenta 

w celu ułatwienia dochodzenia roszczeń przez konsumentów; zwraca się do Komisji, aby 

w obliczu wzrostu handlu międzynarodowego wspierała takie usprawnienia i działała na 

rzecz ich wprowadzenia; 

9. wzywa Komisję do przeanalizowania umów celnych i podatkowych w celu 

zagwarantowania, że handel elektroniczny nie ucierpi wskutek przepisów, które zostały 

sporządzone jedynie z myślą o dobrach materialnych, a także do dążenia do reform tam, 

gdzie jest to potrzebne; 

10. uważa, że należy jeszcze bardziej ułatwić handel elektroniczny w polityce dotyczącej 

zamówień publicznych, w tym poprzez wykorzystywanie możliwości świadczenia usług 

na odległość oraz umożliwianie przedsiębiorstwom europejskim, zwłaszcza MŚP, 

uzyskania dostępu do zamówień publicznych i prywatnych; 

11. podkreśla, że handel elektroniczny najbardziej ułatwia otwarta wymiana danych, bez 

ograniczeń geograficznych; uważa, że zniesienie wymogów w zakresie lokalizacji danych 

powinno być najważniejszym priorytetem, i podkreśla przy tym, że należy przestrzegać 

właściwych przepisów dotyczących ochrony danych; ubolewa nad próbami wykorzystania 

takich wymogów jako formy barier pozataryfowych i protekcjonizmu cyfrowego; uważa, 

że pierwszym krokiem w kierunku światowego zakazu wymogów dotyczących lokalizacji 

danych powinien być zakaz w ramach jednolitego rynku w całej Unii i ustanowienie 

swobodnego przepływu danych jako „piątej swobody”, a także popiera wszelkie wysiłki 

Komisji w tym zakresie; 

12. wzywa Komisję do włączenia handlu elektronicznego i przepływów danych we wszystkie 

przyszłe mandaty negocjacyjne dotyczące kwestii handlowych; ponadto wzywa Komisję 

do podjęcia działań z myślą o wprowadzeniu do obecnych umów – tam gdzie jest to 

możliwe – załączników dotyczących handlu elektronicznego i przepływu danych; wzywa 

do utworzenia międzynarodowej konwencji w sprawie przepływów danych, w 

dopełnieniu umów dwustronnych w sprawie swobodnego przepływu danych, podkreślając 

konieczność dopilnowania, by obowiązujące wymogi dotyczące ochrony własności 

intelektualnej były przestrzegane, a transgraniczne transfery danych osobowych były 

zgodne z istniejącymi i przyszłymi ramami prawnymi UE, w szczególności w drodze 

decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony;  
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13. podkreśla, że przy wymianie otwartych danych trzeba przestrzegać zasad ochrony 

własności intelektualnej; 

14. przyznaje, że wielostronne dyskusje międzynarodowe na temat handlu elektronicznego 

nie są tak zaawansowane jak porównywalne debaty na temat jednolitego rynku 

cyfrowego; zaleca, by przynajmniej na szczeblu dwustronnym Komisja opracowała 

stanowisko w sprawie przewidywanego rozwoju handlu elektronicznego, w tym w 

sprawie odpowiedniego dostosowania ochrony konsumentów i w sprawie handlu 

produktami, w przypadku których rozmywają się granice między towarami a usługami 

(np. druk 3D), oraz produktami zawierającymi istotne elementy cyfrowe (np. pojazdy 

podłączone do sieci); 

15. opowiada się za tym, by obecne moratorium WTO dotyczące stawek opłat za transmisje 

elektroniczne miało charakter stały; zwraca się do państw członkowskich o obronę 

interesów europejskich przed wszelkimi próbami generowania przychodów z takich opłat 

przez państwa trzecie; 

16. podkreśla wartość gospodarki dzielenia się, zarówno w ramach jednolitego rynku, jak i 

między unijnymi przedsiębiorstwami i konsumentami oraz przedsiębiorstwami spoza UE; 

jest zdania, że światowy wzrost tego rodzaju handlu powinien być postrzegany jako 

pozytywny czynnik dla przyszłości handlu; 

17. podkreśla znaczenie międzynarodowych norm dotyczących sprzętu i usług cyfrowych, w 

szczególności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; wzywa Komisję do podjęcia działań z 

myślą o wprowadzeniu podstawowych środków cyberbezpieczeństwa w produktach 

związanych z internetem rzeczy oraz usługach opartych na chmurach obliczeniowych. 
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