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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată: 

1. își reafirmă sprijinul pentru strategia „Comerț pentru toți” a Comisiei; încurajează 

Comisia să acorde în continuare prioritate noilor abordări menite să faciliteze comerțul cu 

bunuri și servicii digitale și să elimine barierele netarifare digitale; consideră că UE ar 

trebui să aibă un rol principal în promovarea chestiunilor privind comerțul digital la nivel 

internațional și consideră că ar trebui explorate toate căile posibile care permit realizarea 

de progrese în acest domeniu;  

2. subliniază că noile provocări ale comerțului digital trebuie să se reflecte, de asemenea, în 

educație și în promovarea competențelor digitale, care sunt importante atât pentru 

consumatori, cât și pentru întreprinderi, și că trebuie depuse eforturi, îndeosebi în zonele 

rurale și în economiile mai puțin dezvoltate; subliniază că este extrem de important să se 

consolideze competitivitatea întreprinderilor europene pe piața mondială, pentru a 

valorifica pe deplin potențialul economic al UE; 

3. subliniază că măsurile avute în vedere pentru Strategia privind piața unică digitală, cum ar 

fi îmbunătățirile regimurilor de protecție a consumatorilor, eliminarea geoblocării, 

promovarea neutralității rețelei și îmbunătățirea securității cibernetice, sunt pertinente atât 

pentru politica UE din domeniul comerțului exterior, cât și pentru consolidarea pieței 

unice și contribuie, de asemenea, la consolidarea poziției de negociere a UE în 

schimburile cu țările terțe; solicită, prin urmare, identificarea generală și eliminarea 

obstacolelor de pe piața internă din calea comerțului digital; 

4. remarcă, în acest context, importanța accesului pe piață pentru întreprinderile de 

telecomunicații din UE; 

5. ia act de eforturile depuse de OMC pentru a face să avanseze programul său de lucru 

privind comerțul electronic; solicită Comisiei să urmărească extinderea în continuare a 

Acordului privind tehnologia informației al OMC, pentru a include mai multe produse și 

mai mulți membri ai OMC, și ia act de Conferința ministerială a OMC de la Buenos Aires, 

programată pentru luna decembrie 2017; solicită Comisiei să se consulte, cât mai curând 

posibil, cu întreprinderile europene și cu statele membre cu privire la poziția sa privind 

comerțul electronic și alte probleme legate de comerțul digital, care urmează să fie 

convenită în cadrul conferinței, pentru a asigura o poziție europeană unită; 

6. regretă faptul că progresele în această direcție sunt lente; invită Comisia să fie ambițioasă 

la formularea chestiunilor care urmează să fie abordate în cadrul programului; consideră 

că ar trebui acordată o atenție specială numărului tot mai mare de consumatori implicați în 

procedurile vamale și posibilelor încălcări legate de bunurile achiziționate de pe internet; 

consideră că utilizarea pe scară mai largă a unor instrumente cum sunt soluționarea online 

a litigiilor ar fi benefică pentru consumatori în acest sens; consideră că, în contextul 

negocierilor comerciale, ar trebui avută în vedere o taxă de minimis mai mare, care ar 

simplifica totodată și mai mult normele comerciale internaționale; 

7. consideră, în acest context, că cadrul normativ pentru comerțul electronic ar trebui, pe de 
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o parte, să garanteze protecția eficace a consumatorilor împotriva oricăror încălcări și 

informarea lor efectivă în legătură cu caracteristicile produsului atunci când achiziționează 

bunuri de pe internet, în scopul consolidării încrederii în comerțul digital, și, pe de altă 

parte, să reducă birocrația pentru IMM-uri, întreprinderi nou înființate, întreprinderi în 

curs de extindere și microîntreprinderi, care au cel mai mult de câștigat de pe urma 

vizibilității garantate a comerțului online și pot beneficia de consolidarea digitizării și a 

comerțului digital;  

8. subliniază că instrumentele eficace, cum ar fi sistemele internaționale de plată online 

sigure și fiabile și mecanismele inovatoare de soluționare a litigiilor, sunt esențiale pentru 

a reduce numărul de fraude online, pentru a combate practicile neloiale și pentru a 

îmbunătăți accesul la informații privind drepturile consumatorilor, în scopul de a facilita 

despăgubirea acestora; solicită Comisiei să promoveze și să depună eforturi pentru a 

obține astfel de îmbunătățiri, ca parte a creșterii comerțului internațional; 

9. solicită Comisiei să analizeze acordurile din domeniul vamal și fiscal, pentru a asigura că 

normele elaborate având în vedere doar bunurile fizice nu aduc prejudicii comerțului 

digital, și să urmărească adoptarea de reforme acolo unde sunt necesare; 

10. consideră că comerțul digital ar trebui facilitat și mai mult în cadrul politicilor privind 

achizițiile publice, inclusiv prin valorificarea posibilităților de a presta servicii la distanță 

și oferind întreprinderilor europene, în special IMM-urilor, posibilitatea de a obține 

accesul la achizițiile publice și private; 

11. subliniază că comerțul digital este facilitat cel mai bine printr-un schimb deschis de date, 

fără restricții geografice; consideră că eliminarea cerințelor de localizare a datelor ar 

trebui să fie o prioritate și subliniază, în același timp, că ar trebui respectată legislația 

aplicabilă privind protecția datelor; regretă încercările de a folosi astfel de cerințe ca o 

formă de barieră netarifară în calea comerțului și ca o formă de protecționism digital; 

consideră că primul pas către o interdicție mondială a cerințelor de localizare a datelor ar 

trebui să fie o interdicție pe piața unică la nivelul Uniunii și instituirea liberei circulații a 

datelor ca o „a cincea libertate” în Europa și sprijină toate eforturile Comisiei în acest 

sens; 

12. invită Comisia să includă comerțul digital și fluxurile de date în toate mandatele de 

negociere comerciale viitoare; invită Comisia, de asemenea, să urmărească introducerea 

unor anexe privind comerțul digital și fluxurile de date în acordurile existente, oriunde 

este posibil; solicită elaborarea unei convenții internaționale privind fluxurile de date, pe 

lângă acordurile bilaterale privind fluxul liber de date, subliniind necesitatea de a asigura 

că actualele cerințe în materie de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală sunt 

respectate și că transferurile transfrontaliere de date cu caracter personal respectă cadrele 

legale prezente și viitoare ale UE, în special prin decizii privind caracterul adecvat al 

nivelului de protecție;  

13. subliniază faptul că schimbul de date deschise trebuie să respecte principiile protecției 

proprietății intelectuale; 

14. recunoaște că discuțiile internaționale multinaționale privind comerțul digital nu sunt la fel 

de avansate precum dezbaterile similare privind piața unică digitală; recomandă ca, cel 

puțin la nivel bilateral, Comisia să își formuleze poziții cu privire la evoluțiile preconizate 
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ale comerțului digital, inclusiv adaptarea corespunzătoare a protecției consumatorilor, 

comerțul cu produse în cazurile în care barierele dintre bunuri și servicii se estompează 

(de exemplu, imprimarea 3D) și bunurile echipate cu componente digitale semnificative 

(de exemplu, vehiculele conectate); 

15. sprijină permanentizarea moratoriului actual al OMC privind taxele vamale pentru 

tranzacțiile electronice; invită statele membre să apere interesele europene în fața oricărei 

încercări a țărilor terțe de a genera venituri din astfel de taxe vamale; 

16. subliniază valoarea economiei colaborative, atât în cadrul pieței unice, cât și între 

întreprinderile și consumatorii din UE și întreprinderile din afara UE; consideră că 

creșterea acestui tip de comerț înregistrată la nivel mondial ar trebui considerată o evoluție 

pozitivă pentru viitorul comerțului; 

17. subliniază importanța standardelor internaționale privind echipamentele și serviciile 

digitale, în special în domeniul securității cibernetice; solicită Comisiei să depună eforturi 

pentru a asigura introducerea unor măsuri de bază privind securitatea cibernetică în cazul 

produselor specifice „internetului obiectelor” și al serviciilor bazate pe cloud. 
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