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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 

handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för kommissionens strategi ”Handel för alla”. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att prioritera nya strategier för att 

underlätta handeln med digitala varor och tjänster och undanröja digitala icke-tariffära 

hinder. Parlamentet anser att EU bör ha en ledande roll i främjandet av digitala 

handelsfrågor på internationell nivå samt att alla möjligheter att uppnå framsteg på detta 

område bör undersökas.  

2. Europaparlamentet understryker att de nya utmaningar som den digitala handeln medför 

också måste återspeglas i utbildning och främjande av digital kompetens, som är viktiga 

för både konsumenter och företag, och att ansträngningar måste göras, särskilt på 

landsbygden och i de mindre utvecklade ekonomierna. Parlamentet framhåller att det är 

av yttersta vikt att stärka europeiska företags konkurrenskraft på den globala 

marknaden, för att till fullo utnyttja EU:s ekonomiska potential. 

3. Europaparlamentet understryker att de planerade åtgärderna för strategin för den digitala 

inre marknaden såsom förbättringar av konsumentskyddet, avskaffande av 

geoblockering, främjande av nätneutralitet och förbättring av it-säkerheten, är relevanta 

både för EU:s externa handelspolitik och för att stärka den inre marknaden och bidrar 

till att stärka unionens förhandlingsposition på detta område i handeln med tredjeländer. 

Parlamentet efterlyser därför en allmän identifiering och eliminering av hinder för 

digital handel på den inre marknaden. 

4. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang vikten av marknadstillträde för 

EU:s telekommunikationsföretag. 

5. Europaparlamentet noterar de insatser som WTO gjort för att utveckla sitt 

arbetsprogram om e-handel. Parlamentet uppmanar kommissionen att verka för 

ytterligare utvidgning av WTO:s avtal om informationsteknik så att fler produkter och 

fler WTO-medlemmar omfattas, och noterar WTO:s ministerkonferens i Buenos Aires, 

som kommer att äga rum i december 2017. Parlamentet uppmanar kommissionen att så 

snart som möjligt samråda med europeiska företag och medlemsstaterna om sin 

ståndpunkt i fråga om e-handel och andra digitala handelsfrågor som man ska enas om 

under konferensen, i syfte att säkerställa en enad europeisk ståndpunkt. 

6. Europaparlamentet beklagar att det endast gjorts långsamma positiva framsteg i detta 

avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara ambitiös i arbetet med att 

utforma de frågor som ska hanteras i programmet. Parlamentet anser att särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åt det ökande antalet konsumenter som fastnat i 

tullförfaranden och eventuella överträdelser när det gäller varor som köpts på internet. 

Parlamentet anser att en bredare användning av verktyg såsom tvistlösning på nätet 

skulle vara fördelaktigt för konsumenter i detta avseende. Parlamentet anser att en högre 

miniminivå bör eftersträvas inom ramen för handelsförhandlingarna och att en sådan 

också ytterligare skulle förenkla reglerna för den internationella handeln. 
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7. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att en ramlagstiftning för e-handeln å ena 

sidan bör se till att konsumenterna har ett effektivt skydd mot eventuella överträdelser 

och att de effektivt informeras om produktens egenskaper vid köp av varor på internet, 

i syfte att stärka förtroendet för den digitala handeln och å andra sidan bör minska 

byråkratin för små och medelstora företag, nystartade företag, expanderande företag och 

mikroföretag, som är de som drar störst nytta av den synlighet som garanteras genom 

e-handeln och kan dra nytta av en stärkt digitalisering och digital handel.  

8. Europaparlamentet framhåller att effektiva verktyg såsom säkra och tillförlitliga system 

för onlinebetalning och innovativa tvistlösningsmekanismer är centrala för att minska 

onlinebedrägerierna, ta itu med otillbörliga metoder och förbättra tillgången till 

information om konsumenträttigheter för att göra det enklare för konsumenter att få 

gottgörelse. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja och arbeta för sådana 

förbättringar som en del av ökningen av den internationella handeln. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera tull- och skatteavtal för att 

säkerställa att den digitala handeln inte skadas av regler som togs fram med enbart 

fysiska varor i åtanke, och att eftersträva reformer där detta är nödvändigt. 

10. Europaparlamentet anser att den digitala handeln bör underlättas ytterligare inom 

upphandlingspolitiken, bland annat genom att utnyttja möjligheterna att tillhandahålla 

tjänster på distans och genom att europeiska företag, särskilt små och medelstora 

företag, ges tillgång till offentlig och privat upphandling. 

11. Europaparlamentet betonar att den digitala handeln underlättas bäst genom ett öppet 

utbyte av uppgifter, utan några geografiska begränsningar. Parlamentet anser att 

undanröjandet av krav på datalokalisering bör ges högsta prioritet, och betonar 

samtidigt att relevant lagstiftning om uppgiftsskydd ska följas. Parlamentet beklagar 

försök att använda sådana krav som en form av icke-tariffära handelshinder och som 

en form av digital protektionism. Parlamentet anser att ett första steg mot ett globalt 

förbud mot krav på datalokalisering bör vara ett unionsomfattande förbud på den 

inre marknaden och införandet av ett fritt dataflöde som en ”femte frihet” i Europa, 

och stöder alla kommissionens ansträngningar i detta avseende. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa digital handel och dataflöden 

som en del av alla framtida mandat för handelsförhandlingar. Parlamentet uppmanar 

vidare kommissionen att införa bilagor om digital handel och dataflöden till nuvarande 

avtal när detta är möjligt. Parlamentet efterlyser en internationell konvention om 

dataflöden, utöver bilaterala avtal om det fria flödet av data, och betonar behovet av att 

säkerställa att befintliga krav på skydd av immateriella rättigheter uppfylls och att 

gränsöverskridande överföringar av personuppgifter överensstämmer med 

EU:s nuvarande och framtida regelverk, i synnerhet genom beslut om adekvat 

skyddsnivå.  

13. Europaparlamentet betonar att utbyte av öppna data måste ske med respekt för 

principerna om immaterialrättsligt skydd. 

14. Europaparlamentet inser att de multilaterala internationella diskussionerna om digital 

handel inte har kommit lika långt som jämförbara debatter om den digitala inre 

marknaden. Parlamentet rekommenderar att kommissionen, åtminstone på en bilateral 
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nivå, utarbetar ståndpunkter om den förväntade utvecklingen av den digitala handeln, 

inklusive en lämplig anpassning av konsumentskyddsbestämmelserna, handeln med 

produkter där hindren mellan varor och tjänster håller på att suddas ut 

(t.ex. 3D-skrivare) och de varor som har betydande digitala komponenter (t.ex. 

uppkopplade fordon). 

15. Europaparlamentet stöder förslaget om att göra det nuvarande WTO-moratoriet om 

tariffer för elektroniska överföringar permanent. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att försvara europeiska intressen mot alla försök från tredjeländers sida 

att generera intäkter genom sådana tariffer. 

16. Europaparlamentet betonar delningsekonomins betydelse, både på den inre marknaden 

och mellan EU:s företag och konsumenter och företag utanför EU. Parlamentet anser att 

den globala ökningen av denna typ av handel bör ses som något positivt för handelns 

framtid. 

17. Europaparlamentet framhåller vikten av internationella standarder för digital utrustning 

och digitala tjänster, särskilt på området för it-säkerhet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att arbeta för att säkerställa att grundläggande it-säkerhetsåtgärder införs 

i produkter inom sakernas internet och molntjänster. 
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